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 مقدمة
 

وقد یكون معظمهم ، ت القائمین على تجمیع جهاز الكمبیوتر ألول مرةنهدف بهذا الكتاب إلى توفیر جمیع احتیاجا
 لم تتوفر لدیهم الفرصة لمعرفة مصطلحات وتعریفات جهاز الكمبیوتر

 ولكننا سوف نشیر أحیانا إلى ATXوجمیع أجهزة الكمبیوتر التي سوف یتم تجمیعها فى هذا الكتاب من طراز 
 وسوف ال ATXتالفات والتحدیثات التى طرأت على الطراز األصلي وذلك من اجل توضیح االخ ATطراز 

 .نترك أیًا من العناصر األساسیة بدون الحدیث عنها او توضیحها جیدا حیث نتعرف علیها خطوة بخطوة
فإن الحدیث عن المیجا هیرتز كبدایة یثیر الحدیث عن أهم عنصر من مصطلحات الكمبیوتر ، وعلى سبیل المثال

، المختلفة حسب الهدف من عملیة القیاس فمعظم مكونات الكمبیوتر تتمتع بوحدات للقیاسوهو وحدات القیاس 
ثانیة لتحدید السرعة أما نقل البیانات فتكون وحدة القیاس / والهیرتز، فمثال البت تستخدم لتحدید السعة التخزینیة

وعندما نتحدث عن خصائص وضوح بالبت فى الثانیة أما بالنسبة الستهالك الطاقة فتكون وحدة القیاس بالوات 
 .الصورة فیكون القیاس بعدد النقاط فى كل بوصة

. وجمیع المكونات األساسیة في الكمبیوتر تعتمد على بعضها البعض فى تنفیذ األعمال التي یؤدیها الكمبیوتر
ر الكهربى  الخاص بالتیاPower supplyوعلى سبیل المثال فإن جمیع أجزاء الجهاز تعتمد على مزود الطاقة 

وحد  (CPUو تعتمد بعض مكونات الجهاز مثل ال . وذلك بمعدالت طاقة مناسبة للعملیة التى سوف یتم تنفیذها
 لتعدیل وتوفیر الطاقة الالزمة لها من اجل Motherboardوالذاكرة على اللوحة األساسیة ) المعالجة المركزیة

 . القیام بوظیفتها
ختلفة للجهاز سنقوم بذكر هذه األجزاء بطریقة مرتبة حتى ال یختلط علیك ولتسهیل توضیح وظائف األجزاء الم

األمر في فهمها وأهم ما ینبغي علینا معرفته كبدایة هو أن أجزاء ومكونات الكمبیوتر یتراوح عددها بین عشرة 
 وخمسة عشر جزءا متضمنة الشاشة ولوحة المفاتیح والماوس 

 
  

 
                                                     

 التعرف على مكونات جهاز الكمبیوتر                                      
 
 

 : تتطلب عملیة تجمیع مكونات جهاز الكمبیوتر التعرف أوال على بعض األجزاء كما یلي 
 

  Power supply وال CASال 
 

شكل رقم ( تعامل معهما على أنهما كیان واحد الخاص بها ولذلك نPower supply بال Caseغالبا ما تباع ال
٠٠١(، 

 
 )٠٠١شكل رقم (

 . وأحد مكونات الجهاز األساسیة



 هى العمل على حفظ جمیع مكونات الكمبیوتر فى مكان واحد مع توفیر التهویة Caseو الوظیفة األساسیة لل 
 تحمي البیئة المحیطة من التشویش كما أنها، لخفض الحرارة الناتجة فى مكونات الجهاز أثناء القیام بالعمل

 .اإلذاعي ألن أجهزة الكمبیوتر تسبب تشویشًا إذاعیًا كبیرًا
األولى توزیع التیار الكهربائي إلى : بأداء وظیفتین أساسیتین Case الذى یباع مع ال Power supplyویقوم ال 

 )٠٠٢شكل رقم (جمیع مكونات الجهاز 

 
 )٠٠٢شكل رقم (

طاقة مناسبة ومنتظمة كما أن أجزاء الكمبیوتر تتطلب مجموعة من معدالت تیارات الطاقة  وذلك على معدالت 
 یعمل على Power supply فولت ولكن ال ١٢المختلفة حیث ال یحتاج كل جزء أكثر من تیار طاقة یصل إلى 

مكنك تحویله  فولت ولن تحتاج إلى نزع الغطاء المحكم لمزود الطاقة حیث ی١٥٥معدل تیار متردد یصل إلى 
 .  فولت من التیار المتردد لكى یتناسب مع نظم توزیع الطاقة فى بعض الدول٢٣٠یدویا لیعمل على 

الخاص بها یتم تجمیعه في سلك واحد  Power supplyفإن ال  ATوفیما یتعلق بأجهزة الكمبیوتر من النوع 
 ،  ى حیث یعمل على تشغیله او إغالقهیشبه مفتاح المصباح الكهربائ Caseمتصل بمفتاح یوجد فى مقدمة ال 

الذي في  Power supplyفإن التیار المتردد ال ینفصل عن ال  ATXأما أجهزة الكمبیوتر من النوع الحدیث 
 وبالرغم Caseجمیع األجهزة الحدیثة إال في حالة عدم توصیله بالكهرباء أو انه مجهز بمفتاح خارجى على ال 

 Power supply بكمیة ضئیلة من التیار الكهربي لتنبیه ال Motherboardل من ذلك فهو یعمل على إمداد ا
 . للقیام بوظیفته فى أي وقت

فهي العمل على تبرید حرارته و تبرید حرارة المكونات  Power supplyأما الوظیفة الثانیة التي یقوم بها ال 
شكل ( Power supplyجودة فى ال  وذلك من خالل استخدام المروحة الموCaseاألخرى الموجودة داخل ال 

 )٠٠٣رقم 

 
 )٠٠٣شكل رقم (

 یتم تصمیمها لوضع مكونات الجهاز التى تحتاج إلى تبرید مباشرة ATX من النوع Motherboardفجمیع ال 
فى مسار الهواء البارد المنبعث من المروحة وبالرغم من هذا یتم استخدام مروحة اخرى اضافیة لیتم تبرید بعض 

 .لجهازمكونات ا
 

  Motherboardاللوحة األساسیة 
 
 )٠٠٤شكل رقم (



 
 )٠٠٤شكل رقم (

ویلحق بها باقي األجزاء والمكونات وهناك أجزاء تثبت على  Caseتعتبر هي الجزء األساسي الذي یثبت في ال 
 RAM او ال CPU او أي نوع آخر من ال Pentium III او Athlon مباشرة مثل معالج Motherboardال 
 .Case قبل تركیبها داخل الMotherboard كما یمكن تركیبها على ال ..

 العدید من الوظائف حیث توفر الطاقة الكهربائیة من ال ATX من الطراز الحدیث Motherboardوتوفر ال 
Power supply  إلى األجزاء التي یتم تثبیتها علیها كما توفر منافذ توصیل لكل من لوحة المفاتیح والماوس

 . داخل الجهازCPUطابعة وتقوم بتجمیع كافة الوظائف المدعمة والضروریة لعمل ال وال
هي القیام بدور بیئة االتصاالت والتوصیالت االساسیة لجمیع مكونات  Motherboardوالوظیفة األساسیة لل 

 .الجهاز حیث تمر من خاللها البیانات والمعلومات لالنتقال من جزء إلى آخر من مكونات الجهاز
 او وحدة CPUإذا طلبت من الجهاز عرض أحد الملفات التي قمت بتخزینها علیه فان ال ، وعلى سبیل المثال

حیث ،  وذلك من خالل أحد توصیالت البیانات السریعةHard driveالمعالجة المركزیه تطلب الملف من ال 
تى علیها یتم تشغیل ال  والMotherboard من خالل إحدى طرق ال RAMیرسل هذا الملف إلى الذاكرة 

CPU بواسطة طریق خاص معد للنقل السریع إلى ال RAM ثم بعد ذلك تقوم بتنسیق هذه المعلومات لكى یتم 
 الذى video adapterویتم نقل معلومات هذا الملف بعد ذلك بواسطة إحدى طرق النقل األخرى إلى ال . تقدیمها

ولیس من الضرورى علیك معرفة . رسله إلى الشاشة لیتم العرضیعمل على تحویله إلى اشارات تلیفزیونیة ثم ی
ولكن من المهم ان تعلم ان التوصیالت التى تقوم بعملها على ال ..  الخاص بكل عملیهBus المسار

Motherboardتعمل على تشكیل روابط فعلیه من أجل توصیل البیانات  . 
 بأداء عمله على أكمل وجه هو عدم توصیل هذا الجزء ویمكن أن یكون السبب الرئیسى لعدم قیام أحد المكونات

 . وهذا یعنى أنك قمت بتوصیل أحد الكابالت في مكان غیر مكانه الصحیح..  بشكل صحیحMotherboardبال 
 motherboardولذلك یجب مراعاة الدقة فى تركیب الوصالت مع بعضها البعض بصورة صحیحة والن ال 

 وال RAM فیجب ان تقوم بفصل التیار الكهربى قبل اضافة ال onضع نشط  تكون دائما فى وATXمن النوع 
Adaptersوتذكر أن ال .  وقبل القیام بتركیب بعض المكونات األساسیة لجهاز الكمبیوترPower supply 

الجدیدة مزودة بمفتاح صغیر یمكن عن طریقه فصل التیار من الجهاز بدال من نزع كابل الطاقة من اجل قطع 
 . ار الكهربى عن الجهازالتی
 

 CPU وحدة المعالجة المركزیة
 

. هي العقل المدبر لجهاز الكمبیوتر حیث تنفذ و تتحكم فیما تقوم بتشغیله على الكمبیوتر من نظم تشغیل او برامج
 تعتبر أكبر عامل یؤثر على األداء العام في جهاز الكمبیوتر ولذلك تأخذ معظم أجهزة CPUوسرعة ال 
 ویعبر MHz١٠٠٠ وأكثر من MHz٤٠٠حیث تتراوح سرعاتها بین  CPU أسماءها من سرعة ال الكمبیوتر

 ).٠٠٥شكل رقم (بتنفیذها  CPUذلك عن عدد الخطوات بالملیون التى یقوم ال 

 



 )٠٠٥شكل رقم (
 من ستة  یقوم بأداء أكثر من عملیة واحدة فى الخطوة الواحدة كما یوجد منها ما یمكنه القیام بأكثرCPUوهناك 

 وبالرغم من أنها CPUsعملیات فى خطوة واحدة كما أن وحدة قیاس السرعة موحدة بین الشركات المنتجة لل 
لیست وحدة قیاس دقیقة ألنها تعتمد على نوع المهمة التى یقوم بها الكمبیوتر الشخصى إال أنها تعد وحدة قیاس 

 . عالمیةجیدة إلى حد ما بالنسبة ألغراض التنافس في األسواق ال
 وباالعتماد على نوع العمل Internal Cache لها حجم صغیر من الذاكرة الكلیة والتى یطلق علیها CPUوال 

من المعلومات التى یراد الوصول إلیها داخل % ٩٠ یمكن أن نجد أكثر من CPUأو الوظیفة التي یقوم بها ال 
 أو Level 2أي  L2ة منها و التى یطلق علیهاهذه الذاكرة ویمكن تزویدها بنوع آخر من الذاكرة أعلى سرع

External Cache  
 Slot 1 وAthlon من النوع CPU الخاصة بال Slot A مثل ـــ CPU الخاصة بال Slotsونجد ان الفتحات 

 من CPUs والمتواجدة فى مجموعة ال L2ـــ تحتوى على الذاكرة  Pentium III من النوع CPUالخاصة بال 
  Motherboard المثبتة داخل ال L2 وتستخدم الذاكرة الفرعیة AMD K6ل  مثSocket 7نوع 

والقائمة على  Intel والخاصة بشركة Socket 37وهي ذات النوع  CPUsوتعتبر من أحدث األنواع من ال 
 L2حیث تعمل على توفیر قدر صغیر من ال Celeron و Pentium IIIاإلصدارات رخیصة الثمن من 

Cache الشریحة مباشرة على . 
 

  RAMال 
 )٠٠٦شكل رقم (

 
 )٠٠٦شكل رقم (

 الحصول على المعلومات والبیانات التى  منCPUوهى المخزن المؤقت والسریع الذى تتمكن من خالله ال 
 ).  وهى تعادل مالیین من وحدة البت( ووحدة القیاس الخاصة بها هى المیجا بایت . تحتاج الیها لتنفیذ البرنامج

 256وقد تصل إلى  MB RAM 32 یبدأ من RAMتي سوف نقوم بتجمیعها تتمتع بحد أدنى من ال واألجهزة ال
MB RAM 64 او اعلى ولكن بالنسبة لالستخدام العادى فان MB RAMتعد مناسبة تمامًا  . 

 فهى باهظة الثمن ویتم استخدامها فقط فى حالة RAM BUSأما أحدث التطویرات التجاریة والتى یطلق علیها 
 .نفیذ األعمال المعقدة على األجهزةت

  والتي  RAMویفضل للحصول على أعلى جودة في األداء وأفضل سعر فیجب شراء أكبر مساحة من ال 
 .  التى ترید استخدامها فى جهازكMotherboardتتناسب مع ال 

لك تستخدم األقراص  ال تحتفظ بأي معلومات أو بیانات داخلها بمجرد إغالق الجهاز ولذRAMوهذه الذاكرة ال 
أو حتى األقراص المرنة من أجل توفیر مساحة تخزینیة  CDsأو األقراص المضغوطة  Hard drivesالصلبة 

 .  ثابتة
 

  Floppy Driveال 
 )٠٠٧شكل رقم (



 
 )٠٠٧شكل رقم (

أهمیة قصوى وضرورة بالغة فى االستخدام على جهاز  Floppy Drivesاحتلت مشغالت األقراص المرنة 
ولكن الدور الذى تقوم به االن یقتصر على .  او االقراص المضغوطةCDsلكمبیوتر وخاصة قبل الوصول إلى ا

نقل بعض الملفات الصغیرة إلى أجهزة الكمبیوتر المستقلة او عمل نسخ اخرى من بعض الملفات الموجودة على 
 . الجهاز كإحدى طرق الحمایة

 تشغل حیزا كبیرا عند استخدامها ولكن هناك بعض العیوب التى لیست باهظة وال Floppy Drivesوأسعار ال 
تنتج من استخدامها مثل احتمال نقل الفیروسات من األجهزة المصابة إلى أجهزة اخرى كما یمكن فقد البیانات 

 المحفوظة علیها اذا تعرضت لمجال مغناطیسى قوى أو لم یتم استخدامها لفترة طویلة من الزمن 
 فى توزیع البرامج بواسطة استخدام الشبكات Floppy Drives الدور الذى كانت تلعبه ال وقد تم استبدال
 .  وبرامج التنزیل عبر اإلنترنتCDsواستخدام ال

 
  Hard Drivesال 

 )٠٠٨شكل رقم (

 
 )٠٠٨شكل رقم (

معلومات وكذلك ویعتبر من أهم المكونات على جهاز الكمبیوتر حیث یمكنه تخزین كمیة كبیرة من البیانات وال
 CD-ROMیمكنه قراءة المعلومات والبیانات بصورة اسرع بكثیر من أجهزة التخزین األخرى بما في ذلك ال 

 كما أن الغالبیة العظمى من المساحة التخزینیة Floppy drives وال Tap drives او ال DVD- ROMاو 
مثل أنظمة التشغیل المختلفة وبرامج اإلنترنت  تستخدم لحفظ البرامج وتخزینها Hard drivesالموجودة على ال 

 Hard drivesكما یمكن زیادة المساحة التخزینیة من وقت آلخر على ال ، ومعالجة الكلمات والحسابات وغیرها
حیث یمكنك تفریغ بعض من المساحة التخزینیة عن طریق الغاء بعض البرامج القدیمة أو المعلومات والبیانات 

آخر  Hard driveإال أن هناك من یفضل إضافة ، اج الیها لتتمكن من وضع برامجح جدیدةالتى أصبحت ال تحت
 )٠٠٩شكل رقم (الستخدامه في زیادة السعة التخزینیة للجهاز 



 
 )٠٠٩شكل رقم (

إال أن هناك بعض األعمال ،  تعد كبیرة وثابتةHard driveوبالرغم من أن السعة التخزینیة التى یقدمها ال 
لتي یتم تنفیذها على جهاز الكمبیوتر بما یتطلب ضرورة االعتیاد على القیام بعمل نسخ احتیاطیة من هذه الهامة ا

 .األعمال الهامة 
أو  Redundant Array of Inexpensive Drivesوفى تطبیقات األعمال الهامة والخطیرة توجد تقنیة تسمى 

RAID العدید من ال  تقوم بتوفیر العدید من وسائل نسخ البیانات عبرHard drives الفردیة بهدف حمایتها من 
مشاكل األعطال المفاجئة وتجنب مشاكل فقد البیانات الناتجة عن الحوادث أو التعرض للسرقة أو وجود أخطاء 

 .في إدارة البیانات أو اإلتالف المتعمد للبیانات أو غیر ذلك
 .االحتیاطى للبیانات الهامة بدیال هاما فى عمل النسخ CD recordersوكذلك توفر ال 

 
 

  CD-ROM Drivesال 
 )٠١٠شكل رقم (

 
 )٠١٠شكل رقم (

 
أشرطة الكاسیت وتحل محلها كما أنها تتمكن من تشغیل اسطوانات الموسیقى دون الحاجة إلى أي  CDتنافس ال 

 . من مكونات الكمبیوتر
أو التي یقوم بها ال CD الجهاز بتشغیل ال والسرعة التي یقوم بها.  حمل كم كبیر من المعلوماتCDویمكن لل 

CD Drive 1 بتشغیل اسطوانات الموسیقى تعرف او تقاس بX .. والCD Drive  الذى یتم استخدامه اآلن
 . إلى أعلى X 44یمكنه قراءة أقراص البرامج بسرعة تبدأ من 

 
  CD Recorders ( CDR)ال 

 
 )٠١١شكل رقم (



 
 )٠١١شكل رقم (

 CD والذى یعرف ب CDR نقل المعلومات إلى األقراص الفارغة والنوع األصلي من ال وعن طریقه یمكن
burner ال یمكنه مسح المعلومات بمجرد كتابتها على ال CDs ، إال أن المحركات الجدیدة والتى تستخدمCDs 

 .فارغة رخیصة الثمن یمكنها القیام بتسجیل ومسح البیانات
 CD Drives قدر كبیر من المعلومات بین األجهزة المختلفة التي تحتوى على وتوفر هذه المحركات إمكانیة نقل

 فى امكانیة عمل النسخ االحتیاطیة فى أغراض CD Recordersیمكنها قراءة هذه األقراص وتفید أیضا ال 
 .حفظ البیانات لفترة طویلة والتى یمكن الوصول الیها بطریقة سریعة

 دقیقة من البیانات المسموعة ٧٤أي البیانات التي یمكن تخزینها علیه ـــ إلى  ـــ CDوتصل السعة التخزینیة لل 
 یمكنها ایضا القیام بتشغیل اسطوانات الموسیقى و CDR كیلوبایت كما أن جمیع ال 650أو الصوتیة أو ما یعادل 

رعة  العادیة بالرغم من ان سرعتها فى القراءة تعتبر أقل من سCD-ROMsالتعرف على محركات ال 
 . المحركات التى ال یمكن نسخ البیانات علیها

 
  DVD Drivesال 

 )٠١٢شكل رقم (

 
 )٠١٢شكل رقم (

وهى ابتكار جدید وتطور عظیم في عالم صناعة الكمبیوتر وقد تم تصمیمها لتطویر وتحسین شرائط الفیدیو ال 
VHSالخاصة بتوزیع األفالم . 

ر یصل إلى سبعة أضعاف تلك المعلومات التى یمكن ان تحفظها ال  بالبیانات والمعلومات بقدDVDو تحتفظ ال 
CDأما اآلن فقد زادت إلى أربعة أضعاف النسبة السابقة ومن المتوقع لل ،  وذلك فى بدایة ظهورهاDVD  أن

 .تتعامل مع أجهزة الكمبیوتر أكثر من مجرد التسلیة المنزلیة واأللعاب
 ،یل الممكنة یرجع ذلك إلى عدم توفیر امكانیة التسج

 
  Tape Drivesال 

 
وهى تعد االختیار األول لعمل نسخ احتیاطیة من أنظمة وبرامج أجهزة الكمبیوتر بالرغم من ظهورها في 

وتتمثل . Iomega و SyQuestالتطبیقات المنزلیة وذلك بواسطة محركات األقراص المطروحة من قبل شركتى 
لیة والتكلفة المنخفضة فبمجرد أن تقوم بشراء أحدها تجد أن ال  فى االمكانیات العاTape Drivesمزایا ال 

Tape cartridge رخیصة الثمن كما انها تستوعب وتخزن جمیع البیانات الموجودة على ال Hard drive  فیما



یطلق علیه النسخة االحتیاطیة الكاملة والتي یمكن استخدامها فى حالة حدوث عطل غیر متوقع فى الحاالت 
وفى مجال األعمال التجاریة نجد أن العدید من .  السترجاع جهازك إلى الحالة التي كان علیها من قبلالطارئة

  المتعدده Tapesأجهزة الكمبیوتر تعمل عبر شبكة وعلى محطة عمل واحدة وكل ذلك من خالل استخدام ال 
 الزمن المستغرق للوصول إلى  فى عمل النسخ االحتیاطیة هىTAPESوالمشكلة الوحیدة التى تواجه استخدام ال

فعلى عكس جمیع وسائط التخزین األخرى والتي تستخدم نوعا مختلفا من ، المعلومات أو البیانات المخزنة علیه
األقراص الدائریة لتسمح للبیانات الموجودة على أي مكان على القرص أن یتم تحدیدها والوصول إلیها بسرعة أو 

 یمكن Tapeق وقتا اطول لتنفیذ هذا األمر حیث أن استعادة ملف صغیر من ال  تستغرTapesثوان قلیلة فإن ال 
 أن یستغرق بضعة دقائق باالعتماد على سعته وسرعة المحرك وموقع المعلومات علیه

 یمكن أن تستغرق بضعة Tape بأكمله على ال Hard driveكما أن عملیة القیام بعمل نسخة جدیدة من ال 
 .ساعات 

 
  Modemالمودم 

 )٠١٣شكل رقم (

 
 )٠١٣شكل رقم (

وهو یمنح جهاز الكمبیوتر القدرة على االتصال باألجهزة األخرى عبر الخطوط التلیفونیة ویعنى أیضا إمكانیة 
االتصال باإلنترنت أو شبكة الویب العالمیة كما أن هناك استخدامات أخرى للمودم مع جهاز الكمبیوتر مثل 

ى أنه جهاز للرد على جمیع التساؤالت واالستفسارات و استخدامه كجهاز فاكس استخدام الكمبیوتر الشخصى عل
أو نظام البرید الصوتى أو كجهاز للتسلیة یحتوى على العاب عدیدة إضافة إلى استخدامه في المؤتمرات المرئیة 

خدم مودم أقل من ویمكن مالحظة أن جهاز المودم بطىء جدا بالنسبة إلى باقي مكونات الكمبیوتر األخرى فال تست
  ثانیة / كیلو بایت ٥٦

وأجهزة المودم الموصلة بكابالت تسمح باالتصال عبر شبكة اإلنترنت على سرعات أعلى من خالل استخدام 
 .كابل التلیفزیون ویجب توفیر هذا االختیار من خالل امتیاز الكابالت

 تحتوى على جهاز مودم تصل Pentium III مثل تلك المستخدمه مع جهاز motherboardوهناك بعض ال 
 . ثانیة / كیلوبایت٥٦سرعته إلى 

 
  Network Adapterال 

 
 الموجود Network Adapterإذا كنت تعمل فى شركة یوجد بها شبكة داخلیة للكمبیوتر فسوف تجد ان ال 

ذلك یتم بصورة داخل جهاز الكمبیوتر یلعب دورا أساسیا مثل الدور الذى یقوم به المودم فى االتصاالت ولكن 
 ثانیة یقوم بعملیة اإلرسال بسرعة تصل / كیلو بایت ٥٦ویمكن توضیح ذلك بأن المودم ذا السرعة . أسرع بكثیر

 رخیص السعر فإنه Network Adapterأما بالنسبة إلى ال .  بایت فى الثانیة عبر خطوط التلیفون٧٠٠٠إلى 
 الموجودة داخل مبنى حیث یمكنه إرسال ما یقرب من یعمل على شبكة مخصصة من كابالت الخطوط التلیفونیة

  ملیون بایت فى الثانیة ١٫٢ ملیون بت فى الثانیة او حوالى ١٠أي ،  میجا بایت فى الثانیة الواحدة١٠
 قد اصبح رخیصًا وفى متناول االیدى كما أن أنظمة التشغیل الحدیث Network Adapterونظرا الن ال 

 وما بعدها عملت على تسهیل عملیة إنشاء الشبكات الصغیرة فإن العدید Windows Millenniumمؤخرا مثل 
من األجهزة التي تستخدمها العائالت أصبحت تستخدم الشبكات داخل المنازل للمشاركة في استخدام الطابعات 



فى أخطار وتبادل االلعاب وایضا المعلومات وامكانیة عمل نسخ احتیاطیة من المعلومات والبیانات الهامة لتال
 . اإلتالف

 
  Sound Systemsأنظمة الصوت 

 )٠١٤شكل رقم (

 
 )٠١٤شكل رقم (

یتم تحویل البیانات والمعلومات المخزنة على جهاز الكمبیوتر اوالتى تم انزالها من شبكة اإلنترنت إلى موجات 
 كما Analogإلى  Digitalویتم خالل هذه العملیة تحویل ال . صوتیة یمكن سماعها بواسطة كروت الصوت

 من Analogیمكن لكروت الصوت القیام بالعمل العكسى حیث یمكنها القیام بتحویل قطعة موسیقیة او حدیث 
 .  لتخزینها واستخدامها على جهاز الكمبیوترDigitalالتسجیل او المیكروفون إلى نسخة 

ضوح الصوت فى وتتمیز أنظمة األصوات أو كروت الصوت عن بعضها البعض عن طریق الطاقة وو
ومن أهم نقاط التسویق . وال تتوفر هذه الممیزات مع كروت الصوت رخیصة الثمن. السماعات ومكبرات الصوت

حیث أن ، األساسیة لكروت وأنظمة الصوت ذات الجودة العالیة هى مكونات الموجات الصوتیة والتدفق الصوتى
 موسیقیة ثم ضغطها ویتم االستفادة من ذلك مع الموجات الصوتیة فى أحد كروت الصوت تسمح بتشغیل مقطوعة

تطبیقات االلعاب وبعض العروض التقدیمیة فى بعض البرامج والتى یتم فیها تقدیم شكل الموجه الحقیقیة للصوت 
 .Wave Tableالمطلوب بواسطة كارت الصوت من خالل استخدام االختیار 

 
  Key board & Mouseلوحة المفاتیح وجهاز الماوس 

 )٠١٥ل رقم شك(

 
 )٠١٥شكل رقم (

وهما من المكونات التى تحتل اهمیة كبرى على الرغم من انخفاض ثمنهما بالمقارنة باألجزاء األخرى من جهاز 
الكمبیوتر وتعمل لوحات المفاتیح لفترات طویلة ولكن إذا قمت بشراء لوحات مفاتیح أغلى سعرا فسوف تحصل 

ولوحات المفاتیح .  للماوس فإنه یحتاج إلى التنظیف من وقت الخر وبالنسبة. على مستوى افضل من األداء
 وتلك متعددة االغراض وتلك Key 104/105متوفرة باشكال عدیدة وتبدأ من تلك المستطیلة العادیة من طراز 

التى یتوفر فیها مفاتیح خاصة باالتصال وتصفح اإلنترنت وسوف نستخدم فى تجمیع األجهزة خالل هذا الكتاب 
 )٠١٦شكل رقم ( لتوصیل كل من لوحة المفاتیح والماوس PS/2صال ذا حجم صغیر من طراز مو



 
 )٠١٦شكل رقم (

 
  Video Monitorالشاشة 

 )٠١٧شكل رقم (

 
 )٠١٧شكل رقم (

وذلك نظرا ألنها القیمة ، وهى تحتل المرتبة االولى فى قائمة أسعار مكونات جهاز الكمبیوتر الرتفاع سعرها
 المثبت على جهازك قد یكلفك أكثر من Video Adapterوتجد أیضا أن ال .. لدائمة مع مرور الوقتالباقیة وا

من سعرها اإلجمالي ویرجع ذلك النه یقوم بضبط دقة الصورة ووضوحها وكذلك % ١٠سعر الشاشة بحوالى 
 .عدد األلوان التي یتم عرضها

 .قیاس طریقة العرض على الشاشة بالبوصة وشاشات أجهزة الكمبیوتر یتم تحدید مواصفاتها من خالل 
 مع Analogإلى الشاشة على شكل  Video Adapterوالمعلومات التي تعرض على الشاشة یتم نقلها من ال 

اختالف وتنوع معدالت ومستویات الطاقة وكل هذا من أجل توضیح كثافة اللون األحمر واألخضر واألزرق 
 . اشةلتوضیح وتلوین كل نقطة ظاهرة على الش

. ویمكن قیاس دقة الصورة المعروضة عن طریق عدد البكسالت ودون االعتماد على نوع الشاشة المستخدمة
بالرغم من أنها أكثر دقة بدرجة كبیرة ،  تعتبر أقل الصور جودة واستخداما الیوم ٤٨٠x٦٤٠والصورة بالقیاس 

یتم تصنیعها حالیا غالیة الثمن ویمكنها تقدیم وبالرغم من ان الشاشات التى . من صورة جهاز التلیفزیون العادي
 یعمالن Video Adapterصور ذات دقة اعلى من ذلك اال انه بالنسبة للعدید من المستخدمین فان الشاشة وال 
 .على اظهار ومیض متقطع وسریع بصورة كبیرة عندما یتم ضبطها على دقة أعلى 

ا ان الشاشات الجدیدة ذات الحجم غیر السمیك والتى تسمى وبصفة عامة فان اسعار الشاشات تتجه لالنخفاض كم
 تقوم بالعرض بصورة مماثلة للشاشات التى یتم استخدامها على أجهزة الكمبیوتر المحمول LCDبشاشات ال 

 )٠١٨شكل رقم (ومازالت تعتبر أغلى الشاشات سعرا الیوم 



 
 )٠١٨شكل رقم (

 
 

  Video Adapterال 
 )٠١٩شكل رقم (

 
 )٠١٩رقم شكل (

 وأهم خاصیة Advanced Graphics Portأو  AGP بواسطة Video Adapterویتم التمییز بین كروت 
التي یحتوى علیها والتى تعمل على تثبیت  RAMهي قدر المساحة من ال  Video Adapterتوضح أهمیة 

 بسرعة Video Adapter(AGP)كما تتمتع كروت . وضبط عدد البكسالت واأللوان التي یمكنه القیام بعرضها
 والتى تعمل على وصف وتوضیح أعلى معدل من البیانات المرسلة التى یمكنه 4X او 2X او 1Xأساسیة تبلغ 

الحصول علیها فى الظروف العادیة ویتم االستفادة من هذه األنواع في بیئة األعمال الخاصة بمعالجة الصور 
 . والرسومات ثالثیة األبعاد وأیضا ألعاب الكمبیوتر

وفى .   العادى یعتبر مناسب جدًا لجمیع االحتیاجاتVideo Adapter(AGP)أما بالنسبة للمستخدم العادى فإن 
الذي یتضاعف سعره عشرة  Video Adapterبعض األحیان یكون أقل عرضة للمشاكل التي تواجه ال 

شاشتك القدیمة بكارت أضعاف والمشكلة الوحیدة والعیب الذى یمكن مواجهته هي أنك إذا حاولت توصیل 
 !  حدیث فمن المحتمل أن ال یتم تشغیلهAGPجرافیك 

 ومنفذ AGP تأتى مزودة بكارت الفیدیو وأدوات التحكم الخاصة به Motherboardsوهناك العدید من ال 
 تكون ذات تكلفة أقل من تلك Motherboardsوالمثیر للدهشة أن مثل هذه ال . توصیل شاشة داخل تصمیمها

 : ال تتمتع بامكانیات الفیدیو ولكن یجب الوضع فى االعتبار المشاكل اآلتیةالتى 



 Video Adaptersأن إمكانیات أدوات التحكم المتكاملة تكون غالبا محدودة بالمقارنة ببعض ال  -
 مرتفعة االسعار 

 المتوفرة motherboard یشارك الذاكرة األساسیة الموجودة على ال Video Adaptersأن ال  -
 فمن المحتمل ان MB RAM 32هاز الكمبیوتر ویمكن توضیح ذلك بانه اذا كان لدیك ذاكرة بسعة لج

 لنظام MB 24 بواسطة أدوات التحكم الخاصة بالفیدیو ویتبقى فقط MB 8یتم استهالك ما یقرب من 
 التشغیل 

 ألنهم قاموا  العادى وذلكAGP Adapterأن الشركة المصنعة نادرًا ما تقوم بإضافة فتحات لتركیب  -
  motherboardبالفعل بإضافة وظائف الفیدیو على ال 

 
  Printers and Scannersأجهزة المسح الضوئي والطابعات 

 
یرغب من یمتلك جهاز كمبیوتر فى منزله أو عمله في إضافة أجهزة أخرى مثل الطابعة أو الماسح الضوئي 

 جهزة وینمى هذه الرغبة االنخفاض الدائم فى أسعار هذه األ
 )٠٢٠شكل رقم (فهناك العدید من الطابعات الملونة

 
 )٠٢٠شكل رقم (

فإذا كنت ال تستخدم األلوان فیمكنك ،  الحبر هو الذي یعتبر مكلفًاعبوات ذات أسعار مقبولة نسبیا ولكن تبدیل 
 .شراء طابعة اللیزر باللون األبیض واألسود فقط فهي باهظة الثمن إلى حد ما

 )٠٢١شكل رقم (جهزة المسح الضوئي أما بالنسبة أل

 
 )٠٢١شكل رقم (

حیث یعمل بصورة طبیعیة ،  فیمكنك شراء أحدها بتكلفة محدودة بحیث یفي بجمیع متطلباتك فى االستخدام العادى
ویجب التأكد من الحصول على ماسح ضوئى مسطح إذا كنت ترغب فى عمل  . مع الصورة الفوتوغرافیة الملونة



 وهو تطبیق یعمل على تغییر صورة الكلمات المكتوبة OCRتندات للتعرف على رموز مسح ضوئى للمس
 .وتحویلها إلى نص یمكن التحكم فیه ونقله إلى أحد برامج معالجة النصوص التى تتعامل معها

 
  Operating Systemsنظم التشغیل 

 
فضل استخدام أحد نظم التشغیل عن تختلف نظم التشغیل التى یمكن أن تضعها على جهاز الكمبیوتر فهناك من ی

فهناك من یفضلون التعامل مع إصدارة ، األخرى حتى ولو كانت اإلصدارة لیست هي األحدث على اإلطالق
Windows 98 بالرغم من وجود إصدارات أخرى أحدث كما یوجد من یفضلون التعامل مع أكثر من نظام 

هاز واحد بحیث یمكن االختیار بینها للدخول إلیه عند تشغیل واحد بمعنى تحمیل أكثر من نظام تشغیل على ج
 .   البدء فى التعامل مع الجهاز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قبل اتخاذ قرار الشراء
 

یجب تحدید األجزاء التي سوف تقوم بشرائها قبل اتخاذ قرار الشراء و یعتمد ذلك على االمكانیات التى ترید 
وذلك تبعا لألجزاء التي تقوم بتوصیلها معا باالضافة الى . از الكمبیوتر الذى سوف تقوم بتجمیعهتوفیرها فى جه

التوصیالت التى یتم القیام بها لربط هذه المكونات مع بعضها لكى تحصل فى النهایة على جهاز الكمبیوتر الذى 
 . ترغب فیه

ا اتخاذ القرار الصحیح لشراء وتجمیع جهاز وسوف نقوم هنا بتوفیر بعض المعلومات التى یمكنك من خالله
الكمبیوتر ولست فى حاجة الى معرفة كافة المصطلحات الواردة فى هذا الكتاب لتقوم بتجمیع جهازك الشخصى 

ویمكنك بعد هذا . ألن عملیة التجمیع ال تحتاج إال إلى القلیل من المعلومات الخاصة بوضع مواصفات الجهاز فقط
ر المكونات الصحیحة والتى تتناسب مع بعضها البعض ومع متطلباتك وحدود میزانیتك التى الفصل تحدید واختیا

 حددتها لتجمیع الجهاز 
، والسؤال األول واألهم قبل اتخاذ أي قرار بالشراء هو األداء الذي ترغب في الحصول علیه من جهاز الكمبیوتر

 . األداء ومدى قابلیته للتعدیل أو التطویر في المستقبلوهل یفي هذا الجهاز باحتیاجاتك المستقبلیة فى حدود هذا 
و سوف تعمل على الحصول على أجزاء تصل في مجموعها إلى أعلى جودة أداء ولكنك في النهایة لن تصل بها 

فى % ٢٠من األداء حیث من المحتمل أن تتعامل مع جهاز كمبیوتر تصل سرعة أدائه ال % ١٠٠الى نسبة 
 .بعض األحیان

 لتساؤل اآلن هو لماذا ال تصل سرعة األداء إلى الحد األقصى دائما ؟ولكن ا
حسنا یمكننا توضیح هذا األمر فمثال إذا كنت متصال باإلنترنت وتقوم بالتصفح والتنقل بین المواقع المختلفة فلن 

تحمیل هنا یتم تحمیل الصفحات بسرعة كبیرة تتفق وإمكانیات وسرعة الجهاز الذى قمت بتجمیعه ولكن سرعة ال
 .K 56سوف تعتمد فى المقام األول على جهاز المودم الذي ال تزید سرعته عن

وهكذا في بعض األحیان ال تحصل على السرعة التى ترغب فیها ولكنك تتعامل مع الجهاز وهو یستجیب حسب 
ة الجزء الذي األمر الذي یتم بتنفیذه اآلن وأیضا حسب سرعة األجزاء المرتبطة معا على الجهاز وخاصة سرع

 .یقوم بالعمل اآلن هل هو المودم او الطابعة او غیرها كل حسب امكانیاته
ولذلك یجب علیك التفكیر جیدًا قبل اتخاذ قرار الشراء حتى ال تفقد میزة كان من الممكن الحصول علیها أو تنفق 

 .أموالك على میزات لن تستطیع االستفادة منها
 

  Power Supply وال Caseال 
 
ألن جمیع األجهزة التي سنقوم بتجمیعها خالل هذا ،ATXتجمیع جهاز كمبیوتر جدید قم بشراء مكونات ال ل

 )٠٠١شكل رقم ( العادي ATX من طراز Caseالكتاب تستخدم 

 
 )٠٠١شكل رقم (

 مزود بموصل Power Supply الخاص بال ATXوال ..  Motherboard وأیضا Power Supply وكذلك 
 وأربعة موصالت مكونة من أربعة أسالك في motherboard سلكًا وهو یتم توصیله بال ٢٠ كبیر مكون من

 )٠٠٢شكل رقم (حجمین مختلفین وتعمل على توزیع الطاقة وإمدادها إلى جمیع محركات األقراص 



 
 )٠٠٢شكل رقم (

ثبیت هذه الوصالت فى ووصلة خارجیة بكابل الطاقة یتم توصیلها بمنفذ كهربائى ألي مصدر كهرباء وال یتم ت
 والتى تستخدم Floppyغیر مكانهاالصحیح ویستثنى من ذلك بعض محركات األقراص الصغیرة مثل ال 

 .وصالت تشغیل صغیرة الشكل وهى دائما ما تزود بتعلیمات خاصة توضح االتجاه الصحیح للتوصیل
قیام بتجمیع االجهزة داخلها  بسهولة الMidtower وال Minitower وال Tower من النوعCaseوتتمیز ال 

 CDولكن في هذه الحالة یجب مراعاة ان ال ،  على جانبهاCase یتم فیه وضع ال Desktopوفى حالة الجهاز 
Drive  أن توضع في االتجاه الصحیح حیث أن الTray التى تقوم بادخال واخراج االسطوانه داخل المحرك 

 . تعمل فقط فى وضع واحد
 على توفیر الطاقة وتوزیعها على األجزاء الخاصة من جهاز الكمبیوتر والتي تحتاج Power Supplyویعمل ال 

  motherboardإلى الطاقة مباشرة وبین ال
 
 
 

  CPUsال 
 

 هو CPU والذاكرة لذلك فان اختیار ال motherboard هو الذى یتم على أساسه تحدید ال CPUتحدید نوع ال 
 تسیطر CPUsتوجد أنواع كثیرة یمكنك االختیار من بینها ولكن أسواق ال و.. أول خطوة ینبغي علیك اتخاذها

الرئیسیان لها حالیا  Pentium4 و المعالج  Pentium III والتى یعتبر المعالج Intelعلیها شركتان هما شركة 
 ).٠٠٣شكل رقم (

 
 )٠٠٣شكل رقم  (

لرئیسي لها والذى ینافس على  والتى یعتبر المعالج اAMD ( Advanced Micro Devices )وشركة 
 . Athlonالزعامة وهو معالج 

 وجمیعها K6-2 ومعالج AMD Duron وایضا معالج Intel Celeronوتوجد أنواع أخرى من المعالجات مثل 
 Motherboard والذاكرة على ال CPUوبعد القیام بعملیة تركیب ال . تعتبر مالئمة ومناسبة للمستخدم العادي

 نات واإلجراءات الخاصة بتركیبها تكون الى حد ما متطابقة فإن باقي المكو
تأتى في عبوة خاصة یتم توضیح بها طریقة توصیله بال  CPUsمع مالحظة أن جمیع أنواع ال 

Motherboard . 
 الخاصة بها وهى ترتب تبعًا لظهورها كما CPUsویمكن تقسیم عدة أنواع من أجهزة الكمبیوتر تبعا ألنواع ال 

  Slot A    وSlot 2 و Slot 1 و Socket 7: یلى



 ذي سرعة عالیة لن تستفید منها فى معظم CPUوعلى أي حال فنحن ننصح بعدم إنفاق أموال كثیرة على شراء 
التطبیقات ویستحسن أن تستثمرها في شراء طابعة أو ماسح ضوئي أو ذاكرة إضافیة یمكن االستفادة منها فى 

 عملك
 فمثال عندما bus على أساسها هي السعة والسرعة وتدعیمها لل CPUوم باختیار ال والعوامل التي یجب أن تق

 الذي CPU فإنك بذلك تقید اختیارك على شراء ال MHz memory bus-133تقوم بتجمیع جهاز مستخدما 
  MHz FBS-133یدعم 

ى سبیل المثال نجد  وعلmotherboard یجب أن تضع في االعتبار سعر ال CPUsوعندما تقارن بین اسعار ال 
 Athlonأقل من األخرى الخاصة بجهاز  Pentium III الخاصة بجهاز كمبیوتر motherboardأن سعر ال 

 و Base T 10/100 وكارت صوت وكارت شبكة AGPوذلك بالرغم من احتواء األولى على كارت فیدیو 
 .V.90مودم 

 . تحتوى فقط على كارت صوت تكلفتها أعلى وAthlon الخاصة بجهاز motherboardأما ال 
 

إال أن  Super 7حیث وقد تم تحدیثها وأخذت االسم ، بشكل كبیر Slot 7یتم استخدام تقنیة التوصیل من النوع 
-AMD K6 و AMD K6-2 یستخدمان هذه التقنیة وهما CPUsوهناك نوعان من ال . االسم القدیم هو الشائع

  K6-3 وهو متوفر على سرعة عالیة من النوع K6-2ع  على التطویر الدائم للنوAMD وتقوم شركة 3
 ویتم تصنیعها بحیث تحتوى على كم Socket 7 التى تستخدم نفس تقنیة التوصیل Motherboardكما توجد ال 

 MB 2 او 1 وتبلغ حوالى CPU والتى تأتى مع ال Level 2 وهى الذاكرة الثانویة او L2 cacheثابت من 
 هو االختیار االفضل فى االستخدام فى عملیة التجمیع باالضافة الى Motherboardویعتبر هذا النوع من ال 

 . توفره فى األسواق
 

 Celeron و Pentium II و Pentium III فان كل المعالجات Slot 2 والنوع Slot 1أما التوصیل من النوع 
 التى تستخدم فیها تقنیة motherboardیتم تصمیمها جمیعا لالستخدام مع ال  Intelوالتى تنتجها شركة 

  Slot 1التوصیل 
  Socket 370 فى المجموعة Celeron ومعالج Pentium IIIوایضا یتوفر معالج 

المخصصة من أجل  Slot 2 فهما یستخدمان النوع Pentium II Xeon و Pentium III Xeonأما المعالج 
 فهى غالیة الثمن ولكنها االكثر استخداما فى  ولذلكServersمحطات العمل عالیة الجودة وحدات الخدمة او ال 

 القطاعات التجاریة وقطاعات األعمال التي تتطلب إمكانیات عالیة من الخدمة والجودة 
 Celeron والمعالج Pentium III مثل المعالج Socket 370 تتوفر في المجموعة CPUs وهناك أنواع من ال

 او اكثر ولكن هذا النوع KB 128 تصل الى Cacheتع بقدر من ال  ویتمSlot 1ویعتبر هذا النوع اقل تكلفة من 
 . قابل للتعدیل
 فیعتبر أحدث المعالجات في األسواق وتتوفر جمیع المكونات التى تتماشى معه  AMD Athlonأما المعالج 

 .Pentium III بسرعة تبلغ ضعف سرعة FSBكما أنه قادر على تشغیل  Slot Aوهو یمثل تقنیة التوصیل 
 
 
 
 

  Cache Memoryال 
 

 یتم التعامل معها بسرعة المعالج Internal cache وتم تخزینها على ال CPU البیانات التي تم وصولها الى ال 
 كیلو بایت من البیانات ٦٤ و ٣٢ والتى تتراوح بین CPUولكن نجد أن سعة هذه الذاكرة الموجودة على ال 

ر عدیدة لقیم اقل من حجم البرامج المتوسطة باإلضافة إلى ذلك تكون ال المدمجة وذاكرة التعلیمات عبار عن اوام
Internal Cache مزودة بذاكرة L2 او Level 2 میجا بایت ویطلق علیها 2 او 1 والتى تبلغ حوالى 

External Cache وهى النظام الفرعى للذاكرة التى تختص بال Static RAM او SRAM وهى اسرع 
 DRAM وهى ال تتطلب أي عملیة تحدیث وتزید تكلفتها عن ال DRAMرات عن ال بمعدل أربع أو خمس م

 . والتى یقتصر استخدامها على أجهزة الكمبیوتر الشخصي
إلیها وال تتوفر هذه  Cache بحیث یمكن إضافة المزید من ال Socket 370 من النوع CPUویتم تصمیم ال 

 . L2 او ال External Cacheاالمكانیة بالنسبة لل 
 

  Motherboardال 



 )٠٠٤شكل رقم (

 
 )٠٠٤شكل رقم (

 بحیث یوجد نوع منها لكل نوع من CPUs لتتوافق مع األنواع المختلفة من ال Motherboardویتم تصمیم ال 
 تختلف فیه Motherboard على نوع من ال Pentium IIالمعالجات فال یمكن تركیب احد المعالجات مثل 

 Motherboard على ال RAM كما یتم توفیر انواع عدیدة من ال Socket 7 النوع طریقة التوصیل مثال من
 وهما ال Motherboardویوجد نوعان من الذاكرة التى تتطلب نوعا خاصا من ال .. وخاصة الحدیثة منها

RAMBUS وال SDRAM . 
ا أو یتوفر معها العدید  یأتي معهATX من النوع Motherboardsوكما سبق القول فإن األنواع الحدیثة من ال 

 من عناصر التحكم والتى كان یتحتم شراؤها وتركیبها من قبل 
 Motherboardفمثال المنفذ الخاص بتركیب الطابعة والماسح الضوئى متوفر االن بصفة مستمرة على ال 

 المودم والكامیرات وایضا المنفذ الخاص بلوحة المفاتیح والماوس وعصا التحكم والمنافذ المتتالیة الخاصة باجهزة
شكل رقم ( االساسیة BUS تحتوى على اثنین من منافذ الATXالرقمیة واجهزة الرسم البیانى فان تصمیمات ال 

٠٠٥( 

 
 )٠٠٥شكل رقم (

 Adapter تحتوى على أداة التحكم في الصوت كما تقوم بإضافة ال Motherboardكما توجد انواع من ال 
 الخاص بكارت الصوت اإلضافي 

 وال Video Adapter تحتوى على العدید من المزایا االضافیة مثل ال Motherboardاآلن یمكنك شراء و
Network Adapter والمودم والعدید من المزایا االخرى  

 ویسهل CPU وهو خاص بال Motherboard من الخصائص الممیزة لل Memory Busوتعتبر سرعة ال 
 والمصصم خصیصا للعمل مع ال MHz -100 منه ما تصل سرعته الى الوصول الى الذاكرة االساسیة ویوجد

SDRAM وهو یتوفر مع ال Motherboard من النوع Slot 1 و Slot 2 و Socket 7  



وللحصول على أقصى استفادة من سرعات ال . MHz-133 الذى تبلغ سرعته Memory Busكما یوجد ال 
Memory Bus یلزم شراء ال CPUم تصمیمها لكى تتناسب مع انواع ال  والذاكرة التى تMemory Bus  

 على ال Adaptersوتوجد ثالثة انواع مختلفة من الوصالت او فتحات التوصیل الخاصة بكروت ال 
Motherboards الجدیدة من النوع ATX والتى تعرف ب Bus Slots وهى ISA و PCI و AGP ) شكل

 )٠٠٦رقم 

 
 )٠٠٦شكل رقم (

 من جهاز كمبیوتر قدیم مثل وصلة الماسح الضوئى او كارت الفیدیو Adapters ببعض ال وإذا أردت االستعانة
  وذلك الن هناك بعض  (Industry Standard Architecture) او ISAفعلیك مراعاة وجود فتحات 

 . المنتجات الحدیثة التى لم تعد تستخدمها تماما
 المودم او كروت الصوت او الفیدیو لتستخدم الوصالت من  وقد أصبح االتجاه اآلن إلى إنتاج تلك األجهزة مثل

 Motherboard نظرا لتوفرها على ال (Peripheral Component Interconnect)او ال  PCIالنوع 
أو مفاتیح لكي یتم  Jumpers كما ان السائد االن فى تلك االجهزة الحدیثة عدم وجود ISAالحدیثة اكثر من ال 

 . ها من خالل البرنامجضبطها ولكن یتم تهیئت
 ذات االداء العالى ونجد ان عناصر التحكم متكاملة Adapters مع معظم ال PCI Busویستخدم حالیا ال 
 تجدها اسهل فى التركیب من ال PCI Adapters وعند القیام بتركیب ال Motherboardومتواجدة على ال 
ISA Adaptersكما ان االداء یكون أفضل بثمانیة أضعاف .  

 فیمكن ان توجد PCI وهو یظهر مشابها كثیرا لمنفذ ال (Advanced Graphics Port) او AGPومنفذ ال 
 والذاكرة CPU وغالبا ما یتم وضعها بالقرب من ال Motherboard فقط على ال AGPفتحه واحدة من النوع 

 . بقدر المستطاع
 

 Motherboardمجموعات شرائح ال 
 

 عن طریق التعرف على مجموعات الشرائح التى تستخدمها وهى عبارة motherboardیمكن أیضا تمییز ال 
 عن دوائر متكاملة عالیة الجودة وذات عالمة مسجلة تحتوى على الوظیفة االساسیة التى تحدد جهاز الكمبیوتر 

 وهو نظام االدخال BIOS یوجد بها برنامج مخزن بصورة دائمة وهو برنامج ال motherboardوكل 
 الذي یحتوى على كیفیة التعامل مع االجزاء المختلفة Basic input/output systemراج االساسى واالخ

 .للجهاز وكیفیة تنظیم التیار الكهربى 
 بالتعرف على جمیع عناصرها االساسیة مثل motherboardوبصفة عامة یمكن التعرف على مدى جودة ال 
 ISA وعدد فتحات ال AGP bus وسعة ال memory busالتعرف على نوع المعالج وسرعته وسرعة ال 

  الخاصة بالذاكرة ومعرفة عناصر التحكم والمنافذ الموجودة علیها sockets وعدد ال PCIوعدد فتحات ال 
 وقد قامت CPUالشرائح الحدیثة التي تعمل على الجمع بین الذاكرة والمعالج یتم توفیرها لزیادة جودة واداء ال 

 بتقدیم AMD كما تقوم شركة RAMBUS مجموعة من الشرائح التى تقوم بتوفیر تقنیة ال  بتقدیمIntelشركة 
  SDRAMمجموعة من الشرائح تعمل على توفیر تقنیة ال 



 
 أنواع الذاكرة 

 )٠٠٧شكل رقم (

 
 )٠٠٧شكل رقم (

• DRAM (Dynamic Random Access Memory) وأهم مزایاها التكلفة المنخفضة 
 SRAM (Staticك الطاقة ولكنها تعد أبطأ من النوع اآلخر وهو ال والتوفیر فى استهال

Random Access Memory)  
 قد تم استبدالها بالشریحة ذات KB 64 والتى تبلغ سعتها التخزینیة bit-1ونجد أن الشریحة ذات النوع 

  MB 64 وسعتها التخزینیة تبلغ bit-64ال 
• SRAM في نطاق ضیق بالنسبة لعملیة التخزین وهو أكثر تكلفة وال یتم استخدامه إال 

 . المؤقتة
• FPM (Fast Page Memory)  وهي أكثر تطورا في األداء عن الDRAM وتعمل على 

  .زیادة سرعة الوصول الى المعلومات فى نفس صفحة الذاكرة
• EDO (Extended Data Out)  وتعمل على تقلیل زمن عملیة االسترجاع بین قراءات ال

RAM من اجمالى إنتاجیة الذاكرة كما %20 مما یعمل على تحسین األداء بنسبة المتوالیة 
 ولكن لن تتم االستفادة FPM RAMتعمل على جمیع أجهزة الكمبیوتر التي تقوم بتوفیر ال 

  EDO بتوفیر الوصول إلى ال BIOS ونظام ال motherboardمنها إال إذا قامت ال 
عتبر المستوى الثاني الذي یتم فیه نقل مقدار  تBurst EDOاو ال  BEDOكما نجد أن ال  •

 CPUوفي حالة ما إذا قام ال ،  من خالل طلب واحد فقطCPUمحدد من البیانات الى ال 
  .بطلب العنوان التالى للذاكرة فى عملیة االستدعاء التالیة نجد أن العملیة قد تم حفظها

• SDRAM (Synchronous DRAM)  الترددى من خالل ویمكنها تشغیل ذاكرة النطاق
عملیة التزامن الخاصة بها ومع الساعة الخاصة بجهاز الكمبیوتر وبهذا نتجنب التأخیر والذي 

 وال Motherboardویجب أن یتم تصمیم ال .. CPUینتج عنه حالة انتظار داخل ال 
BIOS خصیصا من اجل تثبیت ال SDRAM  مع احتمالیة االحتیاج إلى ضبط معدل تیار

  V 303 او 5V بمقدار یصل الى jumper باستخدام motherboard ال  علىDIMMال 
هي احد أنواع ال  SDRAMحیث أن  SRAM وال SDRAMوتذكر عدم الخلط بین النوعین من الذاكرة ال 

Dynamic RAM بینما تجد أن ال SRAM هى تقنیة خاصة من ال RAMعالیة الجودة والتكلفة . 
• DDR (Double Data Rate) طور التالي من النوع وهو التSDRAM وهى تقنیة یمكنها العمل 

.  من خالل نقل البیانات على حسب تقدیم او تأخیر الساعةSDRAMعلى مضاعفة انتاجیة ال 
لتحسین األداء  DDR على تدعیم ال AMDوسوف تعمل الشرائح الجدیدة التى تطرحها شركة 

  Athlon لمعالج MHz FSB-200الخاص بإمكانیة 
 بطرح تقنیة ال Intel فقد قامت شركة RAMBUSاالخیر من انواع الذاكرة هو ال والنوع  •

RAMBUS فى مجموعة الشرائح الجدیدة ومن ناحیة اخرى تعد ال RIMMS (RAMBUS 
Inline Memory Modules)وعلى ،  متاحة كقسم مستقل بذاته او كمكون من منتجات أخرى

 اال انها RIMM و SDRAMیة اضعاف كل من ال الرغم من ارتفاع اسعارها بما یصل الى ثمان
تعتبر االكثر استخداما فى وحدات الخدمة الخاصة باالغراض التجاریة او محطات العمل عالیة 

 . األداء
 

  RAMاكتشاف وتصحیح األخطاء في ال 
 



ز الكمبیوتر أو عملیة التحقق عن العملیة المباشرة التى یتم تنفیذها داخل جها Parity Checkویعبر المصطلح 
 وذلك 1 او 0كما یتم ضبط هذا البت على ، والتى یتم فیها إضافة بت إضافي خاص بهذه العملیة الى كل بایت

وفى حالة فشل ، باالعتماد على كون عدد وحدات البت المضافة الى كل بایت بیانات واحد مختلفا أو متساویا
اة التحكم فى الذاكرة تحدید البت الخاطىء لكنها فقط عملیة التحقق فال توجد اى وسیلة تستطیع من خاللها اد

كما ، یمكنها سؤالك حول رغبتك فى إعادة إرسال البیانات أو وقف الجهاز نتیحة لوجود خطأ فى عملیة التحقق
أنه إذا تم تدمیر اثنین من وحدات البت موجودتین داخل نفس البایت مع اختالف قیمهما فلن تظهر عملیة التحقق 

 .  أخطاء وذلك نتیجة الستمرار المقارنة بین اختالف أو تشابه القیم الموجودة داخل كل بایتوجود أي
 والذى یتعلق CMOSوتشتمل أجهزة الكمبیوتر التي تقوم باستخدام عملیة التحقق من الذاكرة على االختیار 

 SIMMs (Single Inline Memory Modules)بتعطیل هذه العملیة كما ان هذا االختیار یعمل مع ال 
 .التى ینقصها البت اإلضافي الخاص بعملیة التحقق

 Error Correction ) او ال ECCومن ناحیة أخرى تقوم عملیة تصحیح األخطاء الموجودة داخل الذاكرة 
Code)كما تستطیع اكتشاف االخطاء الموجودة فى ،  بتصحیح االخطاء الموجودة فى البت الواحد على الفور

لمتعددة وتتطلب هذه العملیة مزیدًا من وحدات البت داخل كل بایت والمزید من خطوط البیانات وحدات البت ا
 مكلفة جدا فى ECC RAMحیث تعتبر هذه العملیة والتى یطلق علیها ، بالنسبة الداة التحكم فى الذاكرة 

ذه العملیة متاحة اال انها شرائها وتصنیعها وتطبیقها ونتیجة لتناقص اسعار الذاكرة فى الوقت الحالى اصبحت ه
 من (ECC onboard DIMM) او ال EODال تستخدم وعلى الرغم من توافر النوع الجدید منها وهو ال 

 لكنها تعتبر عملیة ذات تكلفة عالیة للغایة بالنسبة لتطبیقها على كمبیوتر Motherboardالدائرة الكهربیة لل 
 .شخصى 

 
  Hard Drivesبعض خواص ال 

 )٠٠٨ شكل رقم(

 
 )٠٠٨شكل رقم (

.. DVD او ال CD ROMتعد اسرع من محركات االقراص االخرى مثل ال  Hard Drivesمازالت ال
 : وعناصر التحدید بالنسبة لمحركات االقراص التى تعمل من خالل الوسائط المستدیرة هى

ان زمن الوصول العشوائى وهو یعمل على تحدید المدة التى یستغرقها المحرك لوضع مك •
  milliseconds (MS)رأس القراءة فوق موقع البیانات طبقا لوحدة القیاس 

أقصى معدل لعملیة النقل والذى یعنى عملیة قیاس سرعة محرك األقراص وفقا لوحدة القیاس  •
  . ثانیة وذلك لجعل البیانات متوفرة لعناصر التحكم/میجابایت 

 موجودة على ال  صغیرة تكونcacheتحتوى معظم محركات األقراص على  •
motherboard وتعمل بطریقتین اذا كان محرك االقراص یعمل بصورة أبطأ من السرعة 
 من CPU سوف تمتلىء بسرعة بالبیانات وبهذا تتمكن ال cacheاألساسیة فان ال 

 بكتابة CDR او ال Hard Driveاالستمرار فى القیام بعمل اشیاء اخرى اثناء قیام ال 
 على األقل مهمة جدا في 1MBوبناء على ذلك تعد السعة التى تبلغ ، البیانات على القرص

 وذلك لعدم امكانیة قطع عملیة الكتابة واال سیؤدى ذلك الى تدمیر CDRsحالة استخدام ال 
 ذي السرعة العالیة والذى یعمل على وصلة بطیئة أو Hard Driveأما بالنسبة لل ، القرص

 cacheثناء انشغال المعالج فى القیام بشىء اخر فإن ال یقوم بتوفیر المعلومات المطلوبة أ
تعمل كمساحة تخزینیة مؤقته خاصة بهذه البیانات ومن ثم ستعمل عناصر التحكم ومحركات 

 على تجنب هذه (Direct Memory Access)أو  DMAاألقراص التي تستخدم ال 
  . خارج عملیة نقل البیاناتCPUالمشكلة فیما بعد ألن ال 

حیث أن ،  بصفة عامة حسب سرعة دورانها وایضا الوصلة الخاصة بهاHard Drivesتصنیف ال ویتم 
أما ذا المعدل العالي فقد تصل سرعة دورانه الى  5400 ذا األداء المنخفض تصل سرعة دورانه الى Hardال

1000  
  



  SCSIوصلة ال 
 

ى أول الوصالت القیاسیة التي  ه(Small Computer Systems Interface)أو  SCSIتعتبر وصلة ال 
ویستثنى من ذلك بعض من ، تستخدم في توصیل محركات االقراص بأجهزة الكمبیوتر لتوفیر سرعة وجودة أعلى

أو أجهزة المسح الضوئي فنجد أنها  CD drives والتى احیانا ما یتم توفیرها مع ال SCSI adaptersال 
ویجب علیك أن تكون قادرا على الحاق وتركیب االجهزة . Caseتحتوى على الوصالت الداخلیة والخارجیة لل 

الجدیدة على عنصر التحكم السابق وذلك على الرغم من انك سوف تفقد بعض خصائص االداء العالیة حیث 
 .یتطلب األمر منك استخدام كابل إضافي

غات الموجودة بین  ویرجع ذلك للفراIDE interface یعتمد علیة بصورة أكبر من ال SCSI busویمكن لل 
 دائما SCSIفإن أجهزة ال ، ومن ناحیة أخرى. بهدف توفیر الحمایة ضد التشویش االلكتروني SCSIكابالت ال 

 Tap وال Hard drivesما تكون متوفرة فى كل من اإلصدارات الداخلیة والخارجیة وتحتوى على ال 
backups وال CD-ROMS وال CDRs اما وصلة ال SCSI االكثر استخداما فهى الماسح الضوئى  التى تعد

 .بالرغم من ان اجهزة الماسح الضوئى تعتمد بدرجة كبیرة على منفذ الطابعة المتطور
 من االجهزة التى یمكن تركیبها بسهولة وبساطة وتتطلب ان یكون لها نهایات على كل SCSIوتعتبر أجهزة ال 

تى سوف تمنع انعكاسات اشارات التردد داخل خط االرسال  وذلك الستیعاب الطاقة المتبقیة والbusمن طرفى ال 
 وذلك عند تركیب األجهزة الداخلیة والخارجیة فال بد من إزالة BUS وسط ال SCSIوفى حالة وجود محول 

 .طرفیه أو أن البرنامج الخاص به لن یعمل
 

DVD Drives  
 )٠٠٩شكل رقم (

 
 )٠٠٩شكل رقم (

 فى الظهور إال بعد CDs حیث لم تبدأ ال LPsسیقیة ثم حلت محل ال  خصیصا لألغراض الموCDsصممت ال 
 نجاحها أوال في االستخدامات على أجهزة الكاسیت المنزلیة 

 مكانة كبیرة في عملیات تخزین البیانات الخاصة بأجهزة الكمبیوتر الشخصیة والتى بدأت DVDوقد احتلت ال 
وسبق القول أیضا أن تقنیة عمل ال .. م من تكلفتها العالیة بصورة تدریجیة على الرغVCRتحل محل أجهزة ال 

CDs تعد أسرع في العمل من ال DVD  
 

  Video adaptersالشاشة وال 
 )٠١٠شكل رقم (



 
 )٠١٠شكل رقم (

مما یعد كما كبیرا ،  من ذاكرة الشاشة8MBتمثل معظم كروت الشاشة التى یتم تركیبها على األجهزة الحالیة 
بنسبة دقة تصل الى )  ملیون لون 16.7اى تحتوى على (  ذات الوان حقیقیةbit-24 صورة بالنسبة لعرض

800X600 بوصة  وقد 15 الى 14 وهى أعلى نسبة دقة ووضوح یمكن أن تحصل علیها على شاشة حجمها 
 )٠١١شكل رقم ( لونًا 256تجد أن االختیار االفتراضي لمعظم مشغالت الشاشة عند التركیب هو 

 
 )٠١١ رقم شكل(

 Modemsأجهزة المودم 
 )٠١٢شكل رقم (

 
 )٠١٢شكل رقم (



 وهذا ال یعنى أنك بالفعل سوف KB/S 56ال ینصح وضع أجهزة مودم على جهاز كمبیوتر ذي سرعة أقل من 
 .تستخدم كل تلك السرعة بمجرد اتصالك بالشبكة ولكن هناك احتمال قوى بتوفیر تلك المیزة

 kb/s-56التى توضح السرعة التى یمكنك استخدامها والحصول علیها من جهاز المودم وهناك العدید من القیود 
وفى جمیع . ولكى تصل الى هذه السرعة للمو دم یجب توفیر اتصال فعلى باالنترنت من خالل مودم رقمى

نك وبین االحوال فإن مكتب االتصال المركزى للتلیفونات الذى یتم من خالله تحویل المكالمات هو الوسیط بی
 وعملیة analogوجهاز المودم الموجود على جهازك الشخصى هو أحد األجهزة من النوع ال . النقاط األخرى

 . تتم من خالل المكتب المركزى لالتصالdigital الى ال analogالتحویل من ال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قبل التجمیع
 

 
الجهاز یجب أوال مراعاة ومراجعة القائمة التالیة للتأكد من توفر جمیع مكونات الجهاز قبل البدء في عملیة تجمیع 

 : الذى سوف تقوم بتجمیعه وهذه األجزاء هى
 
• ATX Case  : و تتضمنPower Supply بقدرة Watt-250 أو أفضل من ذلك . 
• ATX motherboard  : و تحتوى على)Slot A  370أوSocket   1أوSlot   2أوSlot   7أوSuper  

(                                
  CPU (Slot A) AMD Athlon  
  CPU (Socket 370) Pentium III FCPGA or Celeron PPGA           
  CPU (Slot 1) Pentium III, Pentium II, or Celeron SECC            
CPU (Slot 2) Pentium III Xeon or Pentium II Xeon                    

              CPU (Super 7) AMD K6-3 or AMD K6-2                     
             

• RAM : حد أدنى بقیمة         MB32 من ال SDRAM لناقل مسارات یبلغ  MHz66. 
  .MHz 100 لناقل مسارات یبلغ PC-100 SDRAM من ال MB 32أو حد أدنى بقیمة 
 .MHz 133لناقل مسارات یبلغ  PC-133 SDRAM من ال MB 32أو حد أدنى بقیمة 

  ال یوجد بها كارت motherboard وذلك فى حالة ما اذا كانت ال AGP video adapter :      الفیدیو •
 .فیدیو

• Floppy drive  : وتبلغ سعة محرك القرص المرن حوالى MB1.44 بوصة3.5  و . 
• Hard drive:    فیه من االحجام المتاحة ویكون بالحجم الذى ترغب . 
• CD or CDR or DVD  : ویبلغX44  أوX50 لل ROM-CD  أو الCD recorder  أما الDVD                           

 .      أو أكثر 2Xفیستخدم لمشاهدة األفالم وتتوفر بسرعة 
 .PS/2    لوحة مفاتیح بموصل من النوع : لوحة المفاتیح •
 . PS/2بموصل من النوع          ماوس :  وساالم •
                        Windows Me, 2000, 98شغیل التي تفضل العمل علیها مثل تویمكنك اختیار أحد نظم ال: نظام للتشغیل  •

 .أو غیرها
 . Kb/s V.90-56 وال تقل سرعته عن : كارت مودم  •
• Sound adapter : كارت للصوت  PCI. 
• Network adapter   : كارت للشبكة Base T network adapter10/100 . 
 .   ویمكنك استخدام اى نوع من السماعات:    السماعات •
 
 

 :تجنب الوقوع في األخطاء اآلتیة 
 
 )٠٠١شكل رقم (



 
 )٠٠١شكل رقم (

 
اآلن وبعد توفر كل األجزاء التي تحتاجها لعملیة التجمیع یجب متابعة بعض اإلرشادات الهامة مع تالفى بعض 

 : أو األخطاء التي یمكن حدوثها أثناء تجمیع الجهاز وهى كما یلىالمشاكل 
 

یمكن ان تتولد شحنة كهربائیة ثابتة فى جسم االنسان بفعل المشىعلى سجادة أو موكیت ولعلك الحظت ذلك من 
قبل أثناء لمس شخص اخر أو جسم معدني حیث تنتقل هذه الشحنة من جسمك الى الجسم غیر المشحون الذي 

وبالتالي ،  وال یحدث ضرر من ذلك على جسمك ولكن ذلك قد یحدث ضررا بجهاز الكمیبوتر أو أجزائهتالمسه
یجب تجنب تولید شحنات كهربائیة ثابته أثناء العمل على تجمیع جهاز الكمبیوتر كما یجب توفیر أرضى كهربائي 

ائیة أو اى جسم معدنى لتالفى آثار أثناء عملیة التجمیع ویمكن ان یكون ذلك مسمارًا على أحد المنافذ الكهرب
 . حدوث شحنة كهربائیة على اجزاء الجهاز أثناء التجمیع

 فیمكن Power Supplyكما توجد مشكلة اخرى یجب العمل على تالفیها اال وهى الكهرباء المتولدة من ال 
. المة مكونات الجهاز وذلك على سبیل اختبار والتاكد من سCaseتشغیل الجهاز ألول مرة قبل تركیب غطاء ال 

 كانت تحدث العدید من المشكالت التى یمكن ان تؤدى الى تلف الجهاز ATXوفى الماضي وقبل ظهور ال 
خاصة عندما یقوم بعض غیر المتخصصین بإضافة أو إزالة محول أو أحد أجزاء الجهاز أثناء توصیل أو تشغیل 

  motherboardأو ال  adaptersالجهاز مما یؤدى الى اتالف ال 
أفضل وأكثر  ATX الخاصة بال motherboard وال Power Supplyوعلى الرغم من ان التعامل مع ال 

 .  العادیة إال انه قد ظهرت مشكلة جدیدة عند التعامل معهمATحمایة من التعامل مع ال 
لك المروحة  الخاصة بها اذا كان مفتاح التشغیل مغلقا وكذPower Supply العادیة وال ATففي حالة ال 

فبإمكانك العمل على جهاز الكمبیوتر باإلضافة واإلزالة لألجزاء دون أن تخشى شیئا وذلك بسبب عدم تدفق اى 
  توفیر تیار ارضى Case موصال بالكهرباء حیث یمكن لل Power Supplyتیار كهربى وبقاء ال 

تم تزویدها بمفتاح تشغیل على ال  الخاصة بها اذا لم یPower Supply الجدیدة وال ATXأما في حالة ال 
Power Supply نفسه فیجب ان تعلم انها لم یتم اغالقها طالما كان ال Power Supply  موصال بمصدر

 )٠٠٢شكل رقم (الكهرباء 



 
 )٠٠٢شكل رقم (

دم وبالتالي ال یجب العمل علیها أثناء التوصیل بالكهرباء الن ذلك یعنى وجود تیار كهربى بالجهاز أثناء ع 
 .التشغیل 

  
 تجنب التوصیل الخاطىء لألجزاء 

 
 بصورة غیر صحیحة Ribbon cableوهى من أهم المشكالت شیوعا أثناء تجمیع الجهاز وتشمل توصیل ال 

مثل موصالت ،  وهذا یعنى توصیل الموصالت الصغیرةmotherboardوذلك على مشغالت األقراص أو ال 
 فى أماكنها بصورة غیر CPUأو ال  DIMMsوعدم تثبیت ال ، صحیحالمروحة والمفاتیح فى غیر مكانها ال

 .صحیحة وسوف یتم توضیح ذلك بالتفصیل أثناء عملیة التجمیع
 

 تجنب اإلعدادات غیر الصحیحة 
 

أو اإلعدادات  motherboardوالمفاتیح الموجودة على ال  jumbersوهذه اإلعدادات قد تكون خاصة بال
 Power Supplyواعلم أن تحدید معدل تیار خاطىء لل .  Power Supplyى ال الخاصة بالتیار الكهربى ف

 قد یتلف مكونات الجهاز ) V 230أو  V 115وهو إما (
 )٠٠٣شكل رقم (

 
 )٠٠٣شكل رقم (

 و كذلك اإلعدادات الخاطئة للبرامج التي قد ینتج عنها CPU وكذلك استخدام معدل تیار خاطىء بالنسبة لل 
وفى جمیع األحوال فان المصدر األساسي للمعلومات بالنسبة . حة أو اإلبطاء من سرعة الجهازعملیات غیر صحی



 یتم بیعها motherboard هو الكتیب الخاص بالتعلیمات والمرفق بها واغلب ال Motherboardإلعدادات ال 
 .إال أنه یفضل اإلطالع على تلك التعلیمات، وقد تم اعدادها بالشكل المناسب للعمل

 
 تجنب المكونات غیر المالئمة

 
 سرعتها تصل فقط الى motherboard بینما ال MHz 800 على سبیل المثال CPUأحیانًا تكون سرعة ال 

550 MHz  أو تحصل علىAGP Adapter بینما ال motherboardالخاصة   ال تحتوى على فتحة التوصیل
 به 

 )٠٠٤شكل رقم (

 
 )٠٠٤شكل رقم (

 
  الصحیحةتجنب التوصیالت غیر

 
.  بالطریقة الصحیحة و فى الفتحات الصحیحة الخاصة بهاadapter cardsیجب التأكد من تمام تثبیت ال 

  cardأثناء التثبیت أو أثناء تثبیت المسمار الخاص بتثبیت ال Cardولتوضیح ذلك قد یبرز أحد أطراف ال 
جب التثبیت باستخدام اصبعى االبهام ولتجنب ذلك ی.  DIMMsوقد یحدث نفس الشىء عند تركیب شرائح ال 

 فى مكانها الصحیح بعد تثبیت DIMMsفى الضغط مع وضع مشابك التثبیت البیضاء عند اطراف فتحات ال 
 . الشرائح

وقد یرجع السبب فى فشل عملیة التشغیل ألول مرة بعد التوصیل بالكهرباء والضغط على مفتاح التشغیل الموجود 
ولتصحیح ذلك یجب .  الى الخطأ فى توصیل سلك الكهرباء الخاص بمفتاح التشغیلmotherboardفى مقدمة ال 

 . أو اإلرشادات الموجودة على اللوحة نفسها motherboardقراءة كتیب تعلیمات الخاص بال 
 الجدیدة والتى تستخدم فى أجهزة الكمبیوتر الشخصي یتم تحدید اتجاه وأحد لتركیبها كما یسهل CPUsجمیع ال 

  CPU فى مكانه الصحیح فوق ال CPUیب ملطف الحرارة الخاص بال ترك
 الخاص به Ribbon cable حیث أن ال Floppy driveوأصعب وصلة بین مشغالت األقراص هي وصلة ال 

وتتضح هذه الحالة .  pinsیمكن تركیبه بصورة عكسیة حیث یمكن ترك استخدام صف كامل أو عمود كامل من 
،  الصغیر والموجود على واجهة مشغل األقراص یستمر مضیئاLedث تجد ان ال عند تشغیل الجهاز حی

 )٠٠٥شكل رقم (وإلصالح ذلك أغلق الجهاز ثم أعد التوصیل بالشكل الصحیح مرة اخرى 



 
 )٠٠٥شكل رقم (

 وأخیرا طریقة استخدام المسامیر فى غیر مكانها الصحیح حیث تتعامل مع نوعین من المسامیر األول منها هو
 Power وال Caseالتي تستخدم مع مشغالت األقراص الصلبة وأغطیة ال  Coarse-threadمسامیر ال 

Supply وغالبا مع بعض ال adapters وعند تثبیت ال motherboard  
 والتى دائما ما تستخدم مع مشغالت األقراص المرنة وأیضا مشغالت fine-threadوالنوع الثانى هو مسامیر ال 

 )٠٠٦شكل رقم ( CD-ROMال 

 
 )٠٠٦شكل رقم (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Pentium Celeron أو الــ Pentium IIIتجمیع الــ 
  Minitower من النوع Caseداخل 

 
 

  Caseتجهیز ال 
 

 الذي Power Supply من التصمیمات الجدیدة ومن أهم ما یمیزها الــ Minitower من النوع Caseتعتبر الــ 
 Coversید مكانه وتثبیته بكل سهولة بواسطة ثالثة مسامیر للتثبیت، كما تحتوى على ثالثة أغطیة یتم تحد

 من motherboardوبمجرد تجمیع جهاز الكمبیوتر یمكن الوصول إلى الــ .  واحدCoverمنفصلة بدال من 
 )٠٠١رقم شكل ( بأكمله Cover بدال من فك الــ Coverخالل فك مسمارین فقط ألحد أجزاء الــ 

 
 )٠٠١شكل رقم (

 للعمل بشكل عمودي، إال أنه یمكن وضعها على أحد جوانبها Minitower من النوع Caseوقد تم تصمیم الــ 
  متجها ألسفل I/O Coreوذلك على الوضع الذي یكون فیه الــ 

 Coverانب الــ  ویتم سحب جCase والتي تكون مثبتة بمسمارین خلف الــ Coverنبدأ بفك أحد أجناب الــ 
 Power Supplyوبمجرد فك الــ .. بشكل مائل لمسافة حوالي نصف البوصة ثم یتم السحب بالشكل المستقیم

 ولكن قبل ذلك یجب تثبیت مكونات أخرى علیها قبل Case مباشرة على الــ motherboardیمكنك تثبیت الــ 
 من جمیع االكسسوارات وقطع الغیار الموجودة Caseـ تثبیتها كما یلي فى الخطوات اآلتیة فقم اآلن بإخالء الـ

 . بداخلها
 

  Motherboardتثبیت الذاكرة على الــ 
 )٠٠٢شكل رقم (

 
 )٠٠٢شكل رقم (

 من الغالف الخاص بها وضعها على سطح صلب ومستو فوق الفوم العازل الذي Motherboardأخرج الــ 
 ذات اللون األسود Socketsث من فتحات التوصیل أو الــ ویمكنك تمییز ثال. یكون ضمن التغلیف الخاص بها

  DIMM Socketوتكون طویلة بعض الشيء ویوجد على أطرافها مشابك إغالق بیضاء یطلق علیها الــ 
 )٠٠٣شكل رقم (



 
 )٠٠٣شكل رقم (

لى كارت للصوت  التي نقوم بالتعامل معها متكاملة وعالیة الجودة وتتمیز بإحتوائها عmotherboardوهذه الــ 
 واالختیار متاح الستخدام معالج BASE T 10/100 وكارت شبكة KB/S-56 ومودم AGPوكارت فیدیو 

CPU یثبت على Slot 1  أو معالجSocket 370 Intel  
 ویتم ذلك بمحاذاة الثقوب الموجودة MB 64 الواحدة والتي تبلغ سعتها DIMMونبدأ أوال بتثبیت شریحة الــ 

 وكما یحدث فى جمیع تصمیمات الــ DIMM Socketلشریحة مع الثقوب الموجودة داخل الــ بأسفل حافة ا
Motherboards فان أول شریحة یجب أن یتم تثبیتها فى الصف األول والذي یطلق علیه الــ DIMM 1 ویجب 

ي شریحة الــ  مع الضغط بدرجة متساویة على طرفSocketأوال فتح مشابك التثبیت الموجودة على أطراف الــ 
DIMM حتى یتم تثبیت الشریحة ثم قم بإغالق مشابك التثبیت، وقد تحتاج فى بعض األحیان إلى الضغط بقوة 

معینة ولكن تجنب الضغط على أحد طرفي الشریحة ثم اضغط على الطرف اآلخر ألن ذلك قد یؤدى إلى خروج 
 . یحة وقد ال تعملالطرف األول من مكانه مما یؤدى إلى عدم التثبیت الجید للشر

 ینبغي التأكد من أن CPU لضبط سرعة الــ CMOSوفى حالة تشغیل الكمبیوتر ألول مرة وعند إعداد الــ 
  8n على سرعة DIMM PC 100 و ضبط ذاكرة الــ 6n تم ضبطها على سرعة PC 133ذاكرة الــ 

 .وإال سوف یتم تشغیلها على االختیار االفتراضي ذي السرعة البطیئة
 

 إعداد وتثبیت المعالج
 

  Socket الموجود بجانب الــ jumperیجب تحدید المعالج الذي سوف تقوم بتثبیته وذلك عن طریق الــ 
 وسوف نقوم هنا بتثبیت المعالج .Motherboardكما هو موضح في كتیب التعلیمات الذي یصاحب الــ 

Pentium III على Slot 1 وبعد ذلك نقوم بتثبیت المعالج Celeron على Socket 370 كبدیل آخر وذلك على 
 .سبیل التعرف على طرق التثبیت حیث ال یتم إال تثبیت معالج واحد فقط منهما للجهاز

 )٠٠٤شكل رقم (  المطویتینSlot 1قم أوال برفع دعامتي التثبیت على 

 
 )٠٠٤شكل رقم (

 . حیان فیجب علیك تثبیتهمافى بعض األ motherboard وقد تحصل علیهما بصورة منفصلة عن الــ 
 ذات Motherboard فهو عبارة عن وصلة ذات طرف واحد بها مجموعتان للــ Pentium IIIأما المعالج 

 100 تتمتعان بناقل أمامي تصل سرعته إلى Motherboard وال Pentium III فكل من الــ Slot 1الفتحة 
MHz أما بالنسبة لإلصدارات الجدیدة من Pentium III 133 فتتمتع بناقل تصل سرعته إلى MHz.  



 یكون مثبتا علیها المروحة وملطف الحرارة، ولكن یمكنك فك المروحة وملطف Pentium IIIومعظم معالجات 
الحرارة لتعلم أنها وحدة منفصلة یمكنك إعادة تركیبها فى وقت الحق وباإلضافة إلى ذلك تجد مروحة أخرى فى 

 .ى سحب الهواء الساخن بعیدا عن المعالج تعمل علPower Supplyالــ 
 Pentium III مع مالحظة أن المعالج Slot 1ویمكنك اآلن القیام بعملیة إسقاط وتثبیت المعالج على الموصل 

  Socketیحتوى على ثقب من جانب واحد على حافة الموصل الموجود علیه وذلك لكي یتناسب مع الــ 
 )٠٠٥شكل رقم (

 
 )٠٠٥شكل رقم (

شكل رقم ( هو الخاص بالمروحة motherboardعد ذلك علیك معرفة أي من نقاط التوصیل العدیدة على الــ وب
٠٠٦( 

 
 )٠٠٦شكل رقم (

 وتتعرف motherboardولكنه موجود فى مكان مختلف على كل .  وهو دائما ما یكون موصل المروحة األول
 . علیه من خالل كتیب التعلیمات المرفق معها

 
 وهذا االختیار متاح كما ترى على Socket 370 على Celeron مختلف یمكنك تثبیت معالج من النوع وكاختیار
الخاص به عن   Socket وكما سبق القول، یتم تحدید هذا النوع من المعالج والــ .motherboardنفس الـــ 

 . تخدم لیدل على انه االختیار المسSocket 370 إلى مكان الــ Jumperطریق نقل الــ 
 القدیم ومع Socket 7 متشابهة فى الشكل مع تصمیم الــ Socket 370 الخاصة بالــ Celeronوتكون مجموعة 

 الجانبي pin فإنها تفتقد الــ Socket 370 الخاصة بال PPGAذلك ال یمكن ألحدها أن یحل محل اآلخر ألن 
  .Socket 7ح الــ الموجود على الجانبین والذي یوجد على جانب واحد فقط فى شرائ

 ال یسمح بالتركیب الخاطئ حیث یوجد جانبان ممیزان وللبدء فى تثبیت Celeronوالحظ أن تصمیم معالج 
 فى وضع رأسي ثم طابق بین ركني الرقائق على الــ Socketالمعالج ارفع مشبك اإلغالق على جانب الــ 

Socketفى المكان الصحیح مع الجانبین المشابهین من المعالج ثم قم بإسقاطه  . 



 وعند التأكد من الوضع الصحیح للمعالج على الــ Socketویجب أن یتم تثبیت المعالج بصورة مستویة على الــ 
Socketقم بإغالق مشبك التثبیت  . 

 Celeron على معالج الــ Socket 370ویتم تثبیت كل من المروحة وملطف الحرارة الخاص بمعالجات الــ 
  .Socket 370معا ولیس على المعالج فقط، وبذلك یمكن استخدامهما ألي معالج من النوع  Socketوال 

ویتم تثبیت المروحة وملطف الحرارة عن طریق إمالة الماسك الصلب على أحد الجوانب ثم تثبیت هذا الجانب 
قم بوضع المروحة  ثم Socket 370عن طریق الماسك على الجزء البالستیكي البارز الموجود على قاعدة الــ 

على المعالج بصورة مستویة ومعتدلة ، وعندها یمكنك تثبیت الماسك اآلخر على الجانب الثاني على الجزء 
 المقابلة وبعد ذلك یمكنك البحث فى كتیب التعلیمات المرفق مع الــ Socketالبالستیكي اآلخر فى قاعدة الــ 

motherboardلمروحة على الــ  للتعرف على وصلة الطاقة الخاصة باmotherboardثم قم بتوصیلها  . 
 

  motherboardتثبیت الــ 
 )٠٠٧شكل رقم (

 
 )٠٠٧شكل رقم (

 Celeron  أو كان Pentium III إذا ما كان CPU ال تختلف مع اختالف الــ Motherboardعملیة تثبیت الـــ 
  .motherboardول إلى تثبیت الــ  أوال لتتمكن من الوصPower Supplyفیجب في كل األحوال فك الــ 

 I/O) لتحدید مجموعات وصالت اإلدخال واإلخراج Case داخل الــ motherboardقم اآلن بوضع الــ 
Core) یجب أن یتم نزعها من خلف الــ Case التي تأتى بغطاء عادى مثبت یحتوى على عدد من منافذ التوصیل 

 ویمكنك اآلن motherboardعة اإلخراج واإلدخال الخاصة بالــ یمكن أن یتم إلغاء بعضها للتناسب مع مجمو
استخدام آلة غیر حادة لفك هذه الوصالت ثم تأكد من محاذاة الوصالت مع الفتحات التي أعددتها على غطاء الــ 

Case.  
ن  والتي تكون محاطة بطبقة عازلة فضیة اللوmotherboardابحث عن الثقوب الخاصة بمسامیر تثبیت الــ 
ویمكنك اآلن البدء . والتي یتم تثبیت مسامیر القالووظ فیها Caseوتكون متطابقة مع الثقوب الموجودة على الــ

 ، مع مالحظة إمكانیة الوصول إلى جمیع Case فى مكانها الصحیح داخل الــ motherboardفى تثبیت الــ 
 ).٠٠٨شكل رقم  (Case  من خارج الــmotherboardوصالت اإلدخال واإلخراج الخاصة بال 

 
 )٠٠٨شكل رقم (



 
 إعداد الوصالت 

 
 یجب أوال فحص ومراجعة جمیع نقاط Case فى مكانه على الــ Power Supplyقبل إعادة تركیب الــ 

 وفى بعض ،Power Supply والتي سوف یتم حجبها بعد تركیب الــ motherboardالتوصیل على الــ 
 . Power Supply تحت الــ Floppy Driveالــ الحاالت یمكن أن تكون توصیله 

 یحتوى على عشرین سلكا توجد معا فى وحدة بالستیكیة واحدة ATX Power Supplyوالحظ أن موصل الــ 
 )٠٠٩شكل رقم ( فى اتجاه واحد motherboardتثبت على الــ 

 
 )٠٠٩شكل رقم (

أیضا یجب مراجعة وضع مفتاح الــ Power Supply..  ومن الضروري أن تقوم بهذه التوصیلة قبل تثبیت الــ 
Volt)  ٠١٠شكل رقم( 

 
 )٠١٠شكل رقم (

 V 230 وانه تم ضبطه على وضع معدل الطاقة الصحیح وإال فقم بتصحیح وضعه على المعدل المالئم وهو 
 .  فى مكانه الصحیحPower Supplyبالنسبة لنا في مصر، ویمكنك اآلن إعادة تثبیت الــ 

 
  adaptersوحات تثبیت الــ تركیب ل

 
 Adapters التي نتعامل معها تحتوى على جمیع وظائف الــ motherboardفكما ذكرنا من قبل فان الــ 

 Network و 56KB/S ومودم AGPاألساسیة التي یمكن أن تحتاج إلیها على جهاز الكمبیوتر، وهى فیدیو 
adapter 10/100 من النوعBase T وال adapterویالحظ أن لوحة موصالت .  بإمكانیات الصوت  الخاص

اإلدخال واإلخراج الحالیة ال توجد علیها مساحة كافیة لتالئم فتحات المودم والشبكة،  لذلك عمل القائمون على 
 ویتم تثبیت الجزء الذي یتم ،adapters على توفیر لوحات تثبیت خاصة بال motherboardصناعة الــ 

 Adapter فقم بتثبیت الــ Case بواسطة مسمار قالووظ على الجزء الخلفي من الــ adapterتوصیله من الــ 
 )٠١١شكل رقم (بالمسمار بعد تركیبه مباشرة 



 
 )٠١١شكل رقم (

 .  الخلفیةCase مع التأكد من ظهور المنفذ الخاص بالتوصیل من خالل فتحة الــ 
 فالجزء الذي یتم توصیله من motherboardمودم بال  الخاص بالشبكة قم بتوصیل الAdapterوبعد تثبیت الــ 

 )٠١٢شكل رقم ( یتم تركیبه مباشرة علیهاmotherboard بالــ adapterالــ 

 
 )٠١٢شكل رقم (

 . فثبت المودم فى وضعه الصحیح ثم ثبت المسمار الخاص به
 أخرى Adapters تركیب أي  إلىال تحتاج والتي یتوفر بها كل هذه اإلمكانیات motherboardومثل هذه الــ 
 .على جهازك

 
  Driversتركیب الــ 

 
 )٠١٣شكل رقم  (Floppy Driveبالنسبة للــ 

 
 )٠١٣شكل رقم (

 قبل التوصیل للتعرف على Drive تحتاج إلى إعدادها قبل التوصیل، ولكن یجب فحص الــ Jumpers فال توجد 
 Floppy drive نجد أن موصالت الــ CD Drive وال Hard drive وعلى عكس الــ .Pin 1وصلة الــ 

 .أحیانا ما یتم توصیلها بصورة خاطئة 
 )٠١٤شكل رقم  (Case فى موقعه الصحیح لیأخذ وضعه داخل الــFloppy Driveضع الــ 

 



 
 )٠١٤شكل رقم (

بال  ثم قم ثبته بواسطة أربعة مسامیر قالووظ ثم وصل الكابل الخاص به والذي سبق أن قمت بتوصیله 
motherboard ألنه من األسهل القیام بتركیب الكابالت مع الــ drive المثبت بال Case)  ٠١٥شكل رقم( 

 
 )٠١٥شكل رقم (

، وأحیانا نجد موصل Pin 1وشریط توصیل الكابل سیتم تشغیله بواسطة توصیل السلك األحمر فى نهایة الوصلة 
 یكون موجودا على الطرف المعاكس، ویتم Pin 1یوضح أن الــ  وذلك 34 أو 33 یتم تمییزه فقط برقم driveالــ 

 بواسطة قاطع التیار الكهربي السطحي الموجود خلف الموصل Floppy driveتوصیل موصل الطاقة إلى الـــ 
 موجودة على الــ pins المثبت فوق أحد المفاتیح البالستیكیة الممتد فوق أربعة Power Supplyالصغیر من الــ 

drive)  ٠١٦شكل رقم( 

 
 )٠١٦شكل رقم (



 GB 40 فتوجد أنواع كثیرة اآلن منها ومتوفرة بسعات عالیة تصل الــ Hard driveبالنسبة لتوصیل الــ 
 .  لفة فى الدقیقة7500وسرعات مختلفة لعدد اللفات فى الدقیقة یمكن أن تصل إلى 

 وعلى ذلك یمكن Master على الوضع Jumper تتمثل فى ضبط الــ Hard driveوالخطوة األولى لتركیب الــ 
  ثم یتم تركیبه على نفس شریط توصیل الكابل Slave على الوضع CD driveأن یتم ضبط الــ 
 )٠١٧شكل رقم  (Case من داخل الــ Hard driveویتم تركیب الــ 

 
 )٠١٧شكل رقم (

موقعه لتتمكن من تثبیته جیدا بواسطة  ، قم بضبط وضعه فى Floppy drive في التجویف الخاص به تحت الــ 
 )٠١٨شكل رقم (مسامیر التثبیت الخاصة به 

 
 )٠١٨شكل رقم (

شكل  (Pin 1 یتم تثبیته بواسطة السلك األحمر فى الوصلة Hard drive وشریط توصیل الكابل الخاص بال 
 )٠١٩رقم 

 
 )٠١٩شكل رقم  (

صیله بالموصالت الكبیرة الموجودة على أسالك الــ  توصیل خاص بالطاقة والذي یتم توSocket ویوجد به 
Power Supply ٠٢٠شكل رقم ( وتتم عملیة التوصیل فى اتجاه واحد فقط( 



 
 )٠٢٠شكل رقم (

 وإذا كنت .Hard drive یمكن ضبطه مثل الــ Jumper مزود هو اآلخر بــ CD Driveوكما سبق، فان الــ 
 على الوضع Hard drive فاضبط الــ CD drive وال Hard drive  بین الــIDEستقوم بمشاركة كابل الــ 

Master وأ ضبط الــ CD drive على الوضع Slave.  
 تتمتع بوصلة خاصة باالستریو الذي CD drives وسلك الكهرباء، فان جمیع الــ IDEوباإلضافة إلى كابل الــ 

 . یكون نشطا عند تشغیل اسطوانة موسیقى
 )٠٢١شكل رقم ( فى التجویف الخاص بها Case  من مقدمة الــ  CD driveــ قم اآلن بتركیب ال

 
 )٠٢١شكل رقم (

 فى االتجاه الوحید للتوصیل ثم IDE ثم قم ثبته بواسطة أربعة مسامیر قالووظ ، ثم وصل شریط توصیل الكابل 
مكنك توصیل وصلة  ثم أدخل سلك الطاقة الخاص به ویmotherboardوصله بالمنفذ الخاص به على الــ 

 الخاص بالصوت  adapterاالستریو والتي تعمل على تكامل جمیع وظائف الــ
  Caseإنهاء عملیة التجمیع وإغالق الــ 

 وهى عبارة عن وصالت السماعات motherboard بال Caseیمكنك اآلن إنهاء توصیالت اللوحة األمامیة للــ 
 ویمكنك Hard drive LEDs وال Power ومفتاح التشغیل Reset ومفتاح إعادة التشغیل Caseالخاصة بال 

 عن طریق كتیب التعلیمات المرفق motherboardالتعرف على كیفیة إجراء تلك التوصیالت ومواقعها على الــ 
  .motherboardمع الــ 

 Power ثم توصیل الموصالت الخارجیة الخاصة بال Cover بوضع الــ Caseویمكنك اآلن إغالق الــ 
Supply٠٢٢شكل رقم (  ولوحة المفاتیح والماوس والشاشة والسماعات( 



 
 )٠٢٢شكل رقم (

 . وتكون مستعدا لتشغیل جهازك الذي قمت بتجمیعه ألول مرة
 

  CMOSإعدادات 
 

 الخاص BUS وذلك لضبط سرعة الــ CMOSعندما تقوم بالتشغیل ألول مرة ستحتاج إلى ضبط إعدادات الــ 
 بمجرد ظهور النص األول Delete، ویتم الوصول إلى ذلك عن طریق الضغط على مفتاح CPU بالذاكرة والــ

 .CMOSعلى الشاشة أو اتباع التعلیمات التي تظهر على الشاشة إلدخال إعدادات الــ 
 ویمكنك االنتقال فى شاشة اإلعداد عن طریق استخدام مفاتیح CPUأول ما یجب علیك ضبطه هو سرعة الــ 

 .Enter ثم اضغط مفتاح CPU Settingsواآلن یمكنك االنتقال إلى الــ . .األسهم
 المستخدم على سبیل Pentium IIIویتم تشغیل الجهاز فى المرة األولى على اقل أعداد للسرعة فنجد أن معالج 

  MHz 100 فسرعته تبلغ Bus وبالنسبة للــ MHz 500ذا سرعة تصل إلى 
 إلى السرعة MHz 66 من السرعة االفتراضیة Bus التي تضبط سرعة الــ CPUابدأ بتغییر تردد وصلة الــ 

100 MHz عن طریق استخدام مفتاحي Page UP و Page Down كما یظهر بالتعلیمات الموجودة اسفل 
 .الجزء األیمن من الشاشة 

طلب  والتى تتMHz 500 ال  CPU الى ان تصل سرعة ال multiplierبعد ذلك قم بتغییر المضاعف 
  5Xمضاعف سرعة 

 ثم حدد MHz 66 على السرعة االفتراضیة CPU فاترك تردد وصلة الــ Celeronأما إذا كان المعالج 
 .MHz 400 إلى CPU، الذي یعمل على زیادة سرعة الــ 6Xالمضاعف عند سرعة 

التي یتم فیها ضبط  Advanced Settingsوفى هذه الحالة، ارجع إلى الشاشة الرئیسیة لإلعداد ثم انتقل إلى 
 حیث إن أي من المعالجات التي یتم PC- 133 وذلك عند تركیب الذاكرة ns 6 على SDRAMسرعة الــ 

 تبلغ سرعته Bus المصممة لیتم تشغیلها على PC-133تركیبها یمكن أن تستفید استفادة كاملة من وحدة الذاكرة 
133-MHz . 

 ع حفظ اإلعدادات األخیرة قبل الخروج  مCMOSوالخطوة األخیرة هي الخروج من الــ 
    .وال یتبقى بعد ذلك إال تثبیت البرامج التي ترغب فى تثبیتها على جهازك

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   AMD Athlonتجمیع جهاز
  Midtower من النوع Caseداخل 

 
  Caseتجهیز الــ 

 
 التوصیالت الالزمة لعملیة التجمیع،  بفتح جانبیها إلتاحة التجویف الخاص بها لعملCaseتبدأ عملیة تجهیز الــ 

شكل  ( لكل جانب منها، ثم إمالة الجانب للخارج، ثم السحبCaseویتم ذلك بفك مسماري التثبیت من خلف الــ 
 .)٠٠١رقم 

 
 )٠٠١شكل رقم (

ثم أدخل الفواصل في .  وهى الخاصة بموصالت اإلدخال واإلخراجI/Oبعد ذلك ثبت لوحة اإلدخال واإلخراج 
  . لتستعد لتركیبهاMotherboardـ الـ

وتهدف . RAM والــ CPU،باإلضافة إلى الــ Caseوغالبا ما تكون هذه األجزاء مثبتة بالفعل داخل الــ 
الشركات المنتجة إلي تقلیل احتماالت أخطاء ومشاكل التوصیل والتثبیت التي یمكن أن یتعرض لها العمیل عند 

 .التجمیع
 وتعمل هذه Athlon وذلك مع معالج Case باستخدام مروحة إضافیة لل AMDكة وفى مثالنا هذا توصى شر

 وبالتالي زیادة نسبة التبرید لألجزاء الداخلیة للجهاز بما Caseالمروحة اإلضافیة على زیادة تیار الهواء داخل ال 
 . CPUفیها ال 

ة اإلضافیة في أسفل اللوحة  توفر حامال خاصا لتثبیت المروحMidtower من النوع Casesوغالبیة الــ 
  .Case خالل هذه العملیة من التجمیع تغطیة أو حمل السماعة الخاصة بالــ ویتم Caseاألمامیة للــ 

 ثم تركیب المروحة بحیث تكون البطاقة الخاصة بها ظاهرة من داخل Caseیمكنك اآلن فك هذا الحامل من الــ 
 )٠٠٢شكل رقم  (Caseى وضعه الصحیح كما كان داخل الــ  بعد التركیب، ثم أعد الحامل إلCaseالــ 

 
 )٠٠٢شكل رقم (

 حیث تعمل هذه المروحة على سحب الهواء داخل الــ motherboard ویتم توصیل الطاقة لهذه المروحة من الــ 
Case في حین تعمل مروحة الــ ATX Power Supply على سحب الهواء من داخل الــ Case ویؤدى ذلك 

 . زیادة تحریك الهواء داخلهاإلى



 
 تركیب وتثبیت الذاكرة 

 
 التي من motherboard وتكون ال motherboardویتم ذلك كما سبق في الفصل السابق بالطبع قبل تثبیت الــ 

سود وبها مشابك تثبیت باللون األبیض أ وهى تكون ذات لون DIMM تحتوى على ثالثة فتحات Asusالنوع 
 ). ٠٠٣شكل رقم (على جانبي كل منها

 
 )٠٠٣شكل رقم (

 لتحصل على إجمالي من الــ MB PC DIMMs-128 من النوع DIMMsقم اآلن بتركیب اثنین من الــ 
SDRAM 256 یبلغ MB .. وتذكر بالطبع أن تفتح مشابك التثبیت ذات اللون األبیض على جانبي فتحة التثبیت

 ).٠٠٤شكل رقم  (قبل تثبیت وحدة الذاكرة

 
 )٠٠٤ رقم شكل(

 یتم سحب مشابك اإلغالق البیضاء إلى حتى DIMM وعند التثبیت اضغط بشكل متساو على طرفي شریحة الــ 
 )٠٠٥شكل رقم (أعلى

 
 )٠٠٥شكل رقم (



 وال تحاول الضغط على أحد أطراف الشریحة حتي ال یؤدى ذلك إلى بروز الطرف اآلخر من موقعه الصحیح 
 Motherboardویجب علیك الرجوع إلى كتیب التعلیمات الخاص بال . صحیحةوبالتالي عدم التثبیت بصورة 

وذلك في حالة استخدامك لعدد .  یجب استخدامها أوالDIMMلمعرفة أي من الفتحات الخاصة بشرائح الــ 
  .motherboardشرائح اقل من الفتحات المتوفرة على الــ

 
  CPUتركیب الــ 

 
 هو AMD K7 أو Athlonحن بصدد استخدامه في هذا المثال من النوع  والذي نCPUsوهذا النوع من ال 

أحد تلك األنواع التي یتولد عنها كمیة كبیرة من الحرارة وهناك أیضا مجموعة مختلفة من المراوح وملطفات 
  .الحرارة التي یمكن استخدامها مع هذا النوع لتخفیض تلك الحرارة

طف الحرارة والمروحة یتم تركیبها على المعالج عند أربعة نقاط  ووحدة ملAthlonوتحتوي خلفیة المعالج 
 ).٠٠٦شكل رقم (للتثبیت ثم یتم تثبیتها بعد ذلك بواسطة أداة تثبیت أفقیة

 
 )٠٠٦شكل رقم (

 من أجل التعرف على المفاتیح أو الــ Motherboardوكما ننصح دائما قم باالطالع على كتیب تعلیمات الــ 
Jumpersوبالنسبة إلى الــ . ب ضبطها لعمل إعدادات الطاقة والسرعة التي یجmotherboard من النوع 

Asus تستطیع تهیئة Athlon بطریقة تلقائیة كما تختار اإلعدادات المناسبة والصحیحة له، ویتم ذلك بشرط أن 
بتا علیها الــ  مثmotherboardوحتى إذا قمت بشراء . تكون مفاتیح التحدید مضبوطة على الوضع االفتراضي

CPU فهذا ال یضمن وضع مفاتیح التحدید على وضعها االفتراضي، ولذلك علیك التأكد عن طریق كتیب 
 .motherboardالتعلیمات الخاص بال 

 ثم قم بمحاذاة Slot Aو لتركیب المعالج ارفع دعامات التثبیت الخاصة بالفتحة الخاصة بتثبیت المعالج بها وهى 
 مع ذلك المفتاح الموجود في الفتحة فتجد ذلك المفتاح یمنع تركیب Athlonطرف وصلة الثقب الموجود في 

 .المعالج بطریقة معكوسة
حتى یتم  Athlonأنزل المعالج داخل الدعامات الخاصة به مع تحریك المفاتیح الموجودة على طرفي المعالج 

ح علیك إحكام ربط المفاتیح على طرفیه جیدا وعند إتمام تنزیل المعالج في موقعه الصحی. تثبیته بطریقة صحیحة
بسحبها للخارج لكي یتم تركیبها في أماكنها الصحیحة وتكون هذه الخطوة اختبارا لتنزیل المعالج في مكانه 

 .وبالطریقة الصحیحة حیث لن تغلق هذه المفاتیح إال في هذه الحالة
 ثبت مراوح ملطف الحرارة، وألن ملطف Case داخل ال motherboardوقبل الوصول إلى مرحلة تثبیت ال 

  . الحرارة یستخدم مروحتین للتبرید فانه یتطلب وصلتین
 

  Adapters والــ motherboardتركیب الــ 
 

قد تحصل على هذه المكونات وقد تم تركیبها بالفعل ولن تكون في حاجة إلى محاذاة وتركیب لوحة وصالت 
 وتثبیتها، وان لم یكن كذلك فعلیك تجهیز Motherboardأو تركیب الــ  CPUاإلدخال واإلخراج أو تركیب الــ 

 والتأكد من وجود عدد الثقوب المناسب لها للتثبیت ثم ضع المسامیر في motherboardالفواصل الخاصة بال 
 .أماكنها إلتمام التثبیت

 Powerفان ال  وكما ذكرنا من قبل motherboard بال ATX power supplyبعد ذلك قم بتوصیل ال 
Supply٠٠٧شكل رقم ( یحتوى على عشرین سلكا متصلین معا حتى یسهل توصیلهم كوحدة واحدة .( 



 
 )٠٠٧شكل رقم (

 والذي ال یحتوى على أیة Base T network adapter 10/100ونبدأ بعد ذلك بتركیب كارت الشبكة وهو 
  .Plug and Play حیث یتمیز بالخاصیة PCI adapters لضبطها وذلك مثل معظم الــ Jumpersمفاتیح أو 

 عن طریق تركیبه في ابعد فتحه وبذلك یتم تقلیل Adapters ویمكن الحصول على أقصى تباعد بین كروت الــ 
. ازدحام المنافذ الموجودة على خلفیة الجهاز كما یساعد ذلك على سهولة عمل التوصیالت المختلفة داخل الجهاز

 یجب أوال التأكد من ظهور منفذ التوصیل الخاص به من لوحة التوصیل في خلفیة Adapterوقبل تثبیت الــ 
 .الجهاز

 )٠٠٨شكل رقم (ونأتي إلى تركیب المودم 

 
 )٠٠٨شكل رقم (

 ، كما یجب التأكد من سهولة Plug and Play ویتمتع بخاصیة الــ PCI adaptersوالذي یعتبر من الــ  
 ). ٠٠٩شكل رقم  (ن خلفیة الجهاز قبل إتمام عملیة التثبیتالوصول إلى كل منافذ المودم م

 
 )٠٠٩شكل رقم (



  تم ، 3D وكذلك معالج Video RAM من الــ MB 8 ذا السعة AGP video adapterبعد ذلك ثبت الــ 
ـ  وهذا المنفذ دائما ما تجده بالقرب من فتحات الـMotherboard موجود على الــ AGP ویوجد منفذ واحد للــ

CPU وال SDRAM) ٠١٠شكل رقم(. 

 
 )٠١٠شكل رقم (

 عرضة للتحرك من مكانه أثناء التثبیت بالمسامیر، ویحدث ذلك غالبا ألن adapters من أكثر الــ AGPالــ 
ویجب علیك في هذه الحالة التأكد .  أخرىadapter اكثر من أي فتحة Case بعیدة عن خلفیة الــ AGPفتحة الــ 

 مازال ثابتا بأكمله في موقعه على الفتحة بعد ما قمت بتثبیته adapterالموجود على الــ من أن الموصل 
 ).٠١١شكل رقم (بالمسامیر

 
 )٠١١شكل رقم (

 
  Driversتركیب الــ 

 
 ،وفي هذه الحالة كل ما علیك Floppy drive محتویة على موقع مخصص لتركیب الــ Caseغالبا ما تأتى الــ 
وفى هذا الوضع یسهل علیك .  في هذا الموقع ثم تثبیته جیدا بواسطة أربعة مسامیرDriveالــ هو مجرد إدخال 

فقم اآلن بتوصیل كابل البیانات والذي یتمیز بوجود .  لتوصیل الكابالت الخاصة بهDriveالوصول إلى خلفیة الــ 
 الذي Pin 1 ، والحظ أن موقع الــ Floppy Drive الموجود على الــ Pin 1السلك األحمر لیكون في اتجاه الــ 

  . بدال من أن یكون مجاورا للموصلDriveأحیانا ما یكون خلف الــ 
 التي Pinsوهو أحد الموصالت الصغیرة ذات األربعة . Floppy driveثم قم بتوصیل سلك الطاقة الخاص بالــ 

  .Driveلخاصة به على الــ یجب أن تحتوى على مفتاح بالستیكي یتم تركیبه وتثبیته داخل الفجوة ا
 متبعا نفس القاعدة السابقة للتوصیل motherboardقم اآلن بتوصیل الطرف اآلخر من كابل البیانات إلى الــ 

  .Pin 1 السلك الممیز باللون األحمر في اتجاه وصلة الــ یكونوهى أن 
 /Master الخاص بال Jumper الــ  وفى هذا المثال لن تحتاج إلى ضبطHard Driveثم نأتي إلى تركیب الــ 

Slave وذلك الن الــ Drive مزود بتحدید افتراضي خاص بال Single or master كما أننا لن نقوم بتركیب ،
Slaveقم بتثبیت الــ .  على نفس الكابلHard بالمسامیر جیدا ثم وصل الكابل على الــ Hard بأن یكون السلك 



 یتم تمییزه لكي یناسب طریقة Hardصل الطاقة وسلك الطاقة الخاص بالاألحمر على الطرف القریب من مو
  .توصیل واحدة فقط وكذلك كابل البیانات

 األساسیة الموجودة IDE على أداة التحكم motherboardقم اآلن بتوصیل الطرف اآلخر من الكابل على الــ 
وعلى الرغم من وجود  . Pin 1ایة الموصل  ولكن تأكد من اتجاه السلك األحمر عند نهmotherboardعلى الــ 

 . أما الباقي فهي من أجل الحمایة ضد التشویش الكهربائي40 موصال على الكابل، إال أن المستخدم منها فقط 80
 حیث تسمح الــ Hardware dual boot إضافي لتدعیم االختیار Hardونقوم فى هذا المثال بتركیب 

motherboard من النوع Asusید الــ  بتحدIDE master الذي ترید تشغیله فى الــ CMOS ویعنى ذلك 
 )٠١٢شكل رقم ( Hard drivesإمكانیة تركیب اثنین من الــ 

 
 )٠١٢شكل رقم (

 )٠١٣شكل رقم  ( وإمكانیة تثبیت نظامین للتشغیل فى هذه الحالة

 
 )٠١٣شكل رقم (

 وقد سبق توضیح Driveب الــ ی وذلك قبل تركMaster الخاص بالتحدید على الوضع Jumper قم بضبط الــ 
 ثم وصل كابل Slave على الوضع Jumper اضبط الــ CD driveذلك فى الفصل السابق، وقبل تركیب الــ 



 وثبته بالمسامیر الخاصة به ثم وصل الكابل على الــ Case فى مكانه من الــ CD drive أدخل الــ CDالصوت 
CD driveلك األحمر فى الموصل  باتباع اتجاه السPin 1 وهو غالبا ما یكون متجها إلى موصل الطاقة على الــ 
CD drive مثل الحال فى الــ Hard drive) ٠١٤شكل رقم(. 

 
 )٠١٤شكل رقم (

 
  motherboardإنهاء توصیالت الــ 

 
كثر من مروحة أ  وإذا كنت قد ركبتmotherboardوصل المروحة على نقطة التوصیل الخاصة بها على الــ 

 التشغیل ألول مرة، ثم تأكد من سحب الهواء داخل د مغلقا عنCase فاترك الغطاء الخاص بال Caseداخل الــ 
 بواسطة مروحة واحدة على األقل ویتم طردة بمروحة واحدة على األقل حسب عدد المراوح التي قمت Caseالــ 

 . التركیببتركیبها واتجاه عمل كل منها الذي حددته بنفسك عند
 للتعرف على نقاط التوصیل الخاصة بأسالك motherboardجب اإلطالع على كتیب التعلیمات الخاصة بال یو

 ). ٠١٥شكل رقم (الطاقة لمفاتیح اللوحة األمامیة وعناصر اإلضاءة والسماعة الداخلیة

 
 )٠١٥شكل رقم (

 وذلك عندما تحتوى Motherboardالــ  على منفذ خاص بها على CDیتم توصیل الوصلة الخاصة بصوت الــ 
 . على إمكانیات صوت مثبتة على اللوحةmotherboardالــ 
 

 إنهاء التوصیالت الخارجیة 
 

یجب التأكد من ضبط معدل الطاقة على المعدل الصحیح للدولة التي تتواجد بها كما تالحظ مكان مفتاح التشغیل 
الموجود على مقدمة  Power بجهازك فتجد أن مفتاح الــ Power Supplyالخارجي إذا كان موجودا على الــ 

رك هذا المفتاح تالجهاز لن یقوم بتشغیل جهاز الكمبیوتر إال إذا تم تشغیل هذا المفتاح أوال لذلك من الطبیعي أن ت
 . على وضع التشغیل طوال الوقت إال إذا كنت تتعامل مع مكونات الجهاز الداخلیة فیجب إغالقه

 )٠١٦شكل رقم ( بتوصیل الوصالت الخاصة بلوحة المفاتیح والماوس قم بعد ذلك



 
 )٠١٦شكل رقم (

 بوجود سهم یوضح االتجاه العلوى لها PS/2 النوع ىوهى تتمیز غالبا بلون خاص لكل منها وایضا تتمیز ف 
 )٠١٧شكل رقم (لسهولة التركیب 

 
 )٠١٧شكل رقم (

 توصیلة بطریقة واحدة فقط فالحظ هذا الشكل وشكل منفذ وموصل الشاشة یكون على شكل شبه منحرف ویتم
 )٠١٨شكل رقم (التوصیل جیدا قبل القیام بالتوصیل 

 
 )٠١٨شكل رقم (



 ).٠١٩شكل رقم (ثم تابع التثبیت بواسطة ربط مسماري التثبیت على جانبي الموصل ، 

 
 )٠١٩شكل رقم (

 وهو الذي توصل فیه خط التلیفون والمنفذ Lineحدهما وأجهزة المودم جمیعا توفر منفذین للتوصیل یطلق علي أ
 . بجهاز التلیفون لالستخدام العادي حتى فى حالة إغالق جهاز الكمبیوتره و یتم توصیلPhoneاآلخر یطلق علیه 

مكانیة تلقائیة لفحص الــ إ تتمتع بmotherboard ألن الــ CMOSوهذا الجهاز ال یتطلب عملیة إعداد للــ 
Drivesل  واCPUوهو جاهز اآلن لتثبیت نظام التشغیل الذي ترغب فى تثبیته . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التوصیالت الخارجیة
 

االنتهاء من عمل التوصیالت الخارجیة  بعد االنتهاء من عملیة التجمیع ، ولكي تبدأ في تشغیل الجهاز یجب
خراج المختلفة كالماوس ولوحة المفاتیح والشاشة للجهاز مثل توصیل الطاقة وتوصیل وسائط اإلدخال و اإل

والطابعة وغیر ذلك من المكونات الضروریة للتشغیل و التي تحتاج إلیها في اغلب األحوال ولكن قبل ذلك یجب 
 :  اختیار المكان المناسب لوضع الجهاز بما یناسب األعمال التي تؤدیها علیه مع مراعاة النقاط الهامة اآلتیة

 )٠٠١ شكل رقم(

 
 )٠٠١شكل رقم (

أن یكون الجهاز بعیدا عن المجال الكهربي أو المغناطیسي الصادر من بعض األجهزة األخرى مثل  -
 .أجهزة التكییف والمراوح والسماعات الكبیرة والتلیفزیون وغیرها

 أن أن یكون الجهاز بعیدا عن التعرض المباشر للضوء الشدید أو الحرارة الشدیدة أو الرطوبة ویفضل -
 . یكون في مكان نظیف وجاف وبارد بما ال یعرضه للتلف

أن یكون قریبًا من التوصیالت التي سوف تكون في حاجة إلیها للعمل على الجهاز مثل مصدر توصیل  -
ومثل خط التلیفون الذي ، الطاقة للجهاز و أجزائه المختلفة التي في حاجة إلى توصیالت خاصة للطاقة

 . ول إلى االنترنتسوف توصله بالمودم للوص
شكل رقم (مراجعة كافة التوصیالت الداخلیة والخارجیة لجمیع األجزاء قبل الشروع في تشغیل الجهاز -

٠٠٢( 

 
 )٠٠٢شكل رقم (



مراعاة ترتیب األجزاء الخارجیة التي سوف توصلها بالجهاز قبل إجراء التوصیالت وذلك حتى ال  -
یل قبل تحدید الموقع النهائي الذي سوف تضع فیه تلك تتشابك األسالك والكابالت عند محاولة التوص

 .األجزاء مثل السماعات و الماوس ولوحة المفاتیح والطابعة والمیكروفون وغیر ذلك
 . عدم التعامل بقوة مع األجزاء والكابالت الخاصة بها أثناء التوصیل حتى ال تتعرض للقطع أو للكسر -

 
  SCSI و ال USBالتعرف على منافذ التوصیل ال 

 
إذا حصلت على أحد األجهزة الحدیثة وكانت لدیك الدرایة الكافیة فستجد منافذ للتوصیل تیسر لك عملیة اإلعداد 

 SCSIومنفذ التوصیل ،  )Universal Serial Bus(  وهو اختصار لل USBالخاصة بجهازك، مثل منفذ 
یح لك توصیل العدید من الوحدات وكالهما یت ) Small Computer System Interface( وهو اختصار لل 

 .مع بعضها في منفذ واحد للتوصیل
 

  USBالمنفذ المتوالي 
 )٠٠٣شكل رقم (

 
 )٠٠٣شكل رقم (

 على USBفإذا توفر لدیك منفذ .  جهازا أو مكونا من مكونات الكمبیوتر١٢٧ تتیح هذه الطریقة توصیل حتى 
 )٠٠٤شكل رقم (جهازك 

 
 )٠٠٤شكل رقم (

 مثل الطابعة أو الماسح الضوئي أو USBفر إمكانیة توصیل أي مكون آخر به نفس منفذ التوصیل  فان ذلك یو
الشاشة أو الماوس أو لوحة المفاتیح أو غیر ذلك من المكونات بشرط أن تحتوي على نفس منفذ التوصیل 

USB) ٠٠٥شكل رقم.( 



 
 )٠٠٥شكل رقم (
 )٠٠٦شكل رقم  (USBبل توصیل من النوع فیمكنك مثال توصیل الجهاز بالطابعة باستخدام كا

 
 )٠٠٦شكل رقم (

 أیضا بأن تضع الكابل في المنفذ USB ثم توصیل الطابعة بالماسح الضوئي باستخدام كابل التوصیل من النوع 
اآلخر بالطابعة، وهكذا یمكنك توصیل جمیع األجهزة التي ترغب في توصیلها علي أن یكون منفذ التوصیل من 

 .USBالنوع 
كما تتمیز بعدم الحاجة ، كما یتمیز هذا النوع من التوصیل بإمكانیة التوصیل أثناء تشغیل الجهاز فال یلزم إغالقه

ألن ( إلى كابل طاقة لألجهزة المتصلة بهذه الطریقة حیث  تستمد طاقتها عن طریق الكابل المتصل بالكمبیوتر 
 ). التوصیل هنا على التوالي 

 
  SCSIالمنفذ 

 )٠٠٧شكل رقم (كل منفذ التوصیل كما فى ویظهر ش

 
 )٠٠٧شكل رقم ([



 من حیث إمكانیة توصیل USBتشبه طریقة منفذ ال ، )ماكنتوش ( وهي طریقة توصیل كانت تستخدم في أجهزة 
عدة أجهزة بالكمبیوتر عن طریق منفذ توصیل واحد، ولكن هنا ال تستطیع توصیل أكثر من سبعة أجهزة فقط 

 ).٠٠٨شكل رقم ( یختلف شكل كابالت التوصیل كما ترى فى بالكمبیوتر كما

 
 )٠٠٨شكل رقم (

 بجهازك و أیضا لیست SCSI  و لتأخذ في االعتبار مراعاة توافق األجهزة التي ترید توصیلها عن طریق الــ 
 . SCSI تتعامل مع جمیع فتحات الــ SCSIكل أجهزة الــ 

 )٠٠٩شكل رقم ( عبر توصیل الجهاز األول بالكمبیوترSCSIویكون توصیل األجهزة عن طریق منفذ الــ 

 
 )٠٠٩شكل رقم (

 .  ثم توصیل الجهاز الثاني بالجهاز األول وهكذا
 آلخر جهاز في السلسلة لكي SCSI یجب إغالق آخر فتحة SCSIعند الوصول إلى آخر جهاز في سلسلة الــ 

 فإن الكمبیوتر یستطیع USBفي حالة التوصیل بال أما ، یعرف الكمبیوتر أن هذا هو آخر جهاز في السلسلة
 . التعرف على آخر جهاز في السلسلة تلقائیا

 
 

 توصیل الشاشة
 )٠١٠شكل رقم (



 
 )٠١٠شكل رقم (

 D ویأخذ األخیر شكل حرف الــ VGAوكابل توصیل الــ ، كابل توصیل الطاقة: لكل شاشة نوعان من التوصیل
بمعنى انك لن . ویكون التوصیل في اتجاه واحد فقط) الفیدیو( ي كارت الشاشة ویتم توصیله بالفتحة الموجودة ف

 جیدا عن طریق ربط المسامیر الخاصة VGA ویمكنك تثبیت كابل ال، تستطیع التوصیل في االتجاه الخاطىء
 )٠١١شكل رقم (بالتثبیت لتالفي حدوث أي اهتزازات في الكابل 

 
 )٠١١شكل رقم (

 في جهازك على فتحتین Power supply الطاقة فیمكن أن تحتوى وحدة إمداد الطاقة أما بالنسبة لكابل، 
أما إذا لم توجد إال فتحة ، لتوصیل الطاقة إحداهما لدخول الطاقة إلى الجهاز و األخرى لتوصیل الطاقة إلى الشاشة

 ). ٠١٢شكل رقم (واحدة ففي هذه الحالة یتم توصیل الشاشة مباشرة بمصدر التیار الكهربي

 
 )٠١٢شكل رقم (



 
 توصیل الماوس

 
بعد التطور الكبیر في أنظمة التشغیل المختلفة وكذلك في البرامج والتطبیقات الحدیثة، بحیث أصبحت جمیعها 

تستخدم الواجهات الرسومیة، فقد أصبح من الضروري توصیل أجهزة الماوس أو أي أجهزة تأشیر أخرى بجهاز 
 : وفیما یلي توضیح ألهم أنواع التوصیل لهذه األجهزة، Track ball أو الـــ Touch Padالكمبیوتر مثل الـــ 

 
 )٠١٣شكل رقم : (PS\2نوع التوصیل  -

 
 )٠١٣شكل رقم (

 أرجل للتوصیل ویتم توصیله في المنفذ ٦ویحتوى هذا الكابل على ،  وهو یوجد في معظم أنواع الماوس
 وبعض أنواع الماوس یمكن إضافة محول إلیها لیتم PS\2الخاص به على خلفیة الحاسب وهو منفذ ال 

 .تركیبها في المنفذ المتوالي
 ثقوب ویكون على شكل ٩ ویحتوى هذا النوع من التوصیل على :Serialنوع التوصیل المتوالي  -

 )٠١٤شكل رقم  (Dحرف 

 
 )٠١٤شكل رقم (

 وهي تعبر عن COM2 و COM1 ویتم توصیله في منفذ التوالي على خلفیة الحاسب وتسمى هذه المنافذ 
 . في توصیل الماوسCOM1ویستخدم المنفذ ، Communicationsكلمة 

جهازا أو وحدة  ١٢٧ وقد تحدثنا عنه من قبل وذكرنا تمیزه بإمكانیة توصیل حتى :USBنوع التوصیل  -
ولتقریب ذلك فعلى سبیل المثال إذا كان لدیك ماوس ولوحة مفاتیح لها خاصیة ، على شكل سلسلة

 .  فیمكنك توصیل الماوس بلوحة المفاتیح ثم توصیل لوحة المفاتیح بالحاسبUSBالتوصیل 
 . تأتي لوحة المفاتیح و الماوس كأنهما جهاز واحد وبتوصیل لوحة المفاتیح بالحاسب یتم توصیل الماوس

المنفذ  أو PS/2في منفذ التوصیل ) قابس الماوس(ولتوصیل الماوس بالحاسب قم بتوصیل طرف الماوس 
و إذا واجهتك صعوبة في التثبیت فقم . المتوالي مع مراعاة عدم الضغط بقوة حتى ال تنكسر سنون التثبیت

 . بتدویر السنون لتقابل منفذ التوصیل حسب السهم الذي یوضح اتجاه التثبیت
 

 توصیل لوحة المفاتیح 
 

 اآلخر الخاص PS\2لن یتبقى إال المنفذ ال  فPS\2بعد االنتهاء من توصیل الماوس بالمنفذ الخاص به من النوع 
 )٠١٥شكل رقم(بلوحة المفاتیح 



 
 )٠١٥شكل رقم(

وقد ، أما إذا قمت بالتوصیل في المنفذ الخاطىء فلن تعمل لوحة المفاتیح. و یصبح من السهل اآلن التعرف علیه، 
 توصیلها كما یمكن توصیل  وفي هذه الحالة یكون من السهلUSBتأتي لوحة المفاتیح مجهزة بنوع االتصال 

 .  أجهزة أخرى بها كما سبق التوضیح
 

 توصیل وحدات إخراج الصوت 
 

 الخاصة بالجهاز أما في PCIكانت تأتى في السابق بطاقة خاصة بالصوت یتم تركیبها في أحد منافذ التوصیل 
افذ إخراج وإدخال  وتجد منMotherboardاألجهزة الحدیثة، فقد أصبحت بطاقة الصوت مركبة داخل الــ 

 )٠١٦شكل رقم (الصوت واضحة خلف الجهاز 

 
 )٠١٦شكل رقم (

 فتقوم بتوصیل منفذ التوصیل الخاص بالسماعات ویكون هو منفذ واحد للسماعتین، حیث تكون تلك السماعة 
 ).٠١٧شكل رقم (كما یكون لها كابل خاص بها للتوصیل بمصدر الطاقة، متصلة بالسماعة األخرى

 
 )٠١٧قم شكل ر(

 
 
 



 تثبیت نظام التشغیل
 

 وتعد إصدارة .بعد إتمام تجمیع جهاز الكمبیوتر الشخصي سوف تحتاج إلى تثبیت نظام تشغیل علیه
WindowsXP،  من أحدث وأفضل نظم التشغیل في الفترة األخیرة والذي یعتبر بدیال لنظام التشغیل

Windows NT ولیس في سوق أجهزة الكمبیوتر الشخصیة لذي كان یستهدف العاملین في مجال األعمال.  
هو البدیل األول والوحید لنظم تشغیل ویندوز، كما أن عدد البرامج  Linuxومن جهة أخرى، فإن نظام التشغیل 

 والتي Linuxالتطبیقیة التي یمكن تشغیلها على هذا النظام في تزاید مستمر، كما توجد إصدارات عدیدة من نظام 
  CDsخصائص واإلمكانیات الجدیدة مثل دعم االتصاالت التلیفونیة وتثبیت الــ توفر العدید من ال

 بمعنى انه یتم تحمیل القدر الكافي من CD الحدیثة قادرة على التشغیل من خالل الــ motherboardsجمیع الــ 
 .ایةاجل تحمیل نظام التشغیل، حیث یمكنها بدء التشغیل دون الحاجة إلى تحمیل قرص مرن في البد

 مثلما هي الحال عندما تقوم بإعداد سرعة ال CMOS إدخال Motherboardویحتمل أن تطلب بعض أنواع الــ 
CPU فمن تحت االختیار ، Advanced Setup قم بضبط وإعداد الــ CD-ROM من اجل بدء تشغیل عملیة 

 . التحمیل
 على جمیع محركات األقراص لتحدید جهاز  الحدیثة فیمكنها ببساطة التعرفMotherboardsأما بالنسبة للــ 

  .التحمیل وذلك عند توصیل الطاقة
 وذلك reset تضطر إلى الضغط على زر إعادة التشغیل  فقدوإذا لم یتمكن النظام من العثور على أجهزة التشغیل

” no boot devices“أو ” CD boot failure“ ، فى حالة ظهور بعض الرسائل مثل CDبمجرد وجود الــ 
 الصحیحة متواجدة بالفعل داخل محرك األقراص وترى األضواء الخاصة بتحرك الــ CDولكنك تعرف أن الــ 

CD وتسمع صوت حركته داخل المحرك أو عند ظهور رسالة  "try again ” فیمكنك أوال أن تخرج الــCD ثم 
إعادة التشغیل عن طریق الضغط  ثم CDتدخلها مرة أخري وسوف تتحرك بصورة تلقائیة أو یمكنك إخراج الــ 

  .CD ثم اعد إدخال الــ resetعلى زر 
 

  Windows XPتثبیت 
 

 حیث یمكن التحمیل من خالل  یتم تحمیلها وتثبیتها بنفس الطریقةWindowsجمیع أنظمة التشغیل السابقة من 
وسوف . زك أو من خالل الشبكة التي یتصل بها جهاHard Desk أو من القرص الصلب CD-ROMالــ 

فكل ما علیك هو توصیل الطاقة الكهربیة إلى جهازك ثم إدخال  CD-ROMنستخدم هنا عملیة التحمیل من الــ 
-CD ثم تجهیز الكمبیوتر لیقوم بالتحمیل من الــ  الخاص بهاDrive الخاصة بنظام التشغیل على الــ CDالــ 

ROMادات الخاصة بالجهاز عن طریق أوًال ویتم عمل ذلك عن طریق الدخول إلى شاشة اإلعد : 
  من لوحة المفاتیح عند بدء عمل الكمبیوتر فتظهر نافذة اإلعدادات الرئیسیةDELالضغط على مفتاح  -
 بحیث تجعل التحمیل یتم من الــ Boot Sequence حدد االختیار Basic Settingsمن االختیار  -

CD-ROM دات من جهاز آلخر حسب الــ قد تختلف عملیة الدخول إلى نافذة اإلعدا(  أوال
Motherboard حیث من الممكن أن یتم الدخول عن طریق الضغط على مفتاح F2 أثناء التحمیل 

 3rd ثم 2nd Boot ثم Bootوتكون أولویة التحمیل لیست لجزء واحد فقط، بل ألكثر من جزء مثل 
Bootول إلى  وتشیر كل منها إلى أحد أجزاء القرص الصلب ویشیر مثال الجزء األIDE 0 والجزء 

 . حیث تتحكم بنفسك في ترتیب تلك األجزاء.، . ، وهكذا IDE 2 ثم IDE 1الثاني إلى 
 Save and Exitقم بحفظ اإلعدادات التي أدخلتها ثم اخرج من نافذة اإلعدادات عن طریق االختیار  -

 مشغل القرص  إلىWindows XPولكن تأكد قبل الخروج من انك أدخلت اسطوانة نظام التشغیل 
 المضغوط 

  Enter لم تواجه أیة مشاكل اضغط على مفتاح  وإذا..CD-ROM ــیبدأ الجهاز بالتحمیل من ال -
الترحیب والتي تختار من خاللها ما ترید إما تثبیت نظام التشغیل أو اختیار فتبدأ الشركة المنتجة بعرض رسالة 

شكل (وسنبدأ بالطبع فى اختیار تثبیت نظام التشغیل . لنظامتثبیت وعرض مهام متقدمة للتثبیت أو اختبار توافق ا
 ).٠٠١رقم 



 
 )٠٠١شكل رقم (

 )٠٠٢شكل رقم (فتظهر نافذة وبها خمس نقاط تمثل المراحل المختلفة لعملیة التثبیت بالترتیب 

 
 )٠٠٢شكل رقم (

 Windowsنظام التشغیل یت ف وتبدأ المرحلة األولى تلقائیا وهى عبارة عن جمع للمعلومات الضروریة للتثبو 
XP یتطلب التعرف على المكان الذي سوف یتم تثبیته علیه فإذا كان بالجهاز معالج Pentium III مثال و Hard 

drive 20 ذو سعة تبلغ GB فیقوم Windows XP بتحدید المساحة غیر المقسمة على الــ Hard ویمنحك 
 أو استخدام جزء منها فقط من Enterخالل الضغط على مفتاح حریة االختیار في استخدام كل هذه المساحة من 

نظام ملف  ( NTFSویعتبر نظام تهیئة األقراص بصیاغة . مستخدمة یدویاالخالل إنشاء قسم في المساحة غیر 
NT (  أكثر مرونة من نظام التهیئة بصیاغةFAT ) كما توجد طرق أخري لتهیئة ) جدول تخصیص الملفات

 .نها باهظة الثمنوضبط األقراص ولك
وتظهر نوافذ جمع المعلومات إلى یمین الشاشة وتجیب على أسئلتها بالمعلومات األساسیة، ثم تصل إلى نافذة 

 )٠٠٣شكل رقم (اتفاقیة الترخیص 

 
 )٠٠٣شكل رقم (



 والذي ID وتتبعها نافذة رقم تعریف المنتج،  والتي تتطلب اإلجابة علیها بالموافقة لالستمرار في عملیة التثبیت
 )٠٠٤شكل رقم (تجده مطبوعًا على غالف االسطوانة الخاصة بالتثبیت 

 
 )٠٠٤شكل رقم (

  
 )٠٠٥شكل رقم  ( اآلن بتشغیل عملیة تهیئة محرك األقراص الصلبةWindows XPویبدأ 

 
 )٠٠٥شكل رقم (

لتتعرف من خالله على  والتي قد تستغرق نصف الساعة ویكون هناك شریط یعرض مدى تقدم العمل في التهیئة 
الوقت المتبقي وبعد انتهاء هذه العملیة فان نظام التشغیل یقوم بعمل نسخة له من اجل تشغیل النظام من محرك 

 . األقراص
 )٠٠٦شكل رقم ( Hard drive بإعادة تشغیل الجهاز ثم التحمیل من الــ Windowsثم یقوم 

 
 )٠٠٦شكل رقم (



بقة على الجهاز وكنت ترغب في أن تجعل هذا النظام أول نظام فمن المحتمل أن وإذا كان هناك أنظمة تشغیل سا 
 .  في هذه المرحلةIDE أو الــ Cتحتاج إلى الرجوع إلى الــ 

وتبدأ عملیة التثبیت وفى خاللها تظهر عدة نوافذ یمكنك التعامل معها، مثل نافذة إعدادات المنطقة واللغة وتقوم 
 ).٠٠٧شكل رقم (غة التي تفضلها للتعامل مع نظام التشغیل فیها بتحدید منطقتك والل

 
 )٠٠٧شكل رقم (

 )٠٠٨شكل رقم (ثم تظهر نافذة تحدید اسم الجهاز 

 
 )٠٠٨شكل رقم (

 ثم تحدید اسم المدیر المسؤول عن التشغیل والتحكم في تحدید االختیارات والصالحیات للمستخدمین لهذا الجهاز، 
 ثم تحدید أسماء المستخدمین حیث أمنیة مختلفة ویمكنهم الوصول إلى أماكن مختلفةحیث یمكنه تخصیص مزایا 

یمكن تحدید أسماء للعدید من المستخدمین وكلمة مرور خاصة بكل منهم مما یتیح الخصوصیة والحمایة لكل 
 .مستخدم لتكون له برامجه وواجهته الخاصة في التعامل مع نفس الجهاز

 الخاص بالمنطقة التي توجد بها والتي یمكن الوصول إلیها عن ید الوقت والتاریخ الحاليثم تأتي نافذة خاصة بتحد
 ).٠٠٩شكل رقم (طریق القائمة التي تحتوى على معظم البالد وإمكانیة ضبط الوقت الصحیح

 
 )٠٠٩شكل رقم (



 )٠١٠شكل رقم ( ثم نصل إلى نافذة إعدادات الشبكة

 
 )٠١٠شكل رقم (

 . الخاص بالشبكة  Computer Domain اسم الخادم ٠ أوWorkgroupة العمل  وتحدید اسم مجموع
لجهاز أو التعرف علیها وال یعنى لیقوم النظام اآلن بالتحري عن وجود أخطاء ثم یقوم بتثبیت المكونات المادیة 

قدم لك یثم ذلك أن جمیع مكونات جهازك سوف یتم تثبیتها بالفعل، ولكن یجب تثبیت بعض المكونات فیما بعد، 
إذا كنت ترید استخدام اإلعدادات االفتراضیة الخاصة بلوحة المفاتیح؟ : لأنظام التشغیل أول اختیار فعلى ویس

 . لالنتقال إلى الخطوات التالیةNextمن هذه الخطوة سوف تستخدم كثیرا االختیار ًا واعتبار
 

 عناصر القوائم وتسجیل المكونات وحفظ اإلعدادات یقوم اآلن نظام التشغیل بأداء بعض المهام النهائیة مثل تثبیت
 یصاحب هذه العملیة لیوضح مدى التقدم بها حتى االنتهاء منها حتى تصل وتجد شریطوحذف العناصر المؤقتة 

 .Setup Wizard من معالج التثبیت ةإلى الشاشة األخیر
 )٠١١شكل رقم (فذة نظام التشغیل وبعد االنتهاء من التثبیت تتم عملیة إعادة بدء التشغیل حیث تظهر نا

 
 )٠١١شكل رقم (

  Red Hat Linux 6.1تثبیت برنامج 
 )٠١٢شكل رقم (



 
 )٠١٢شكل رقم (

أما بالنسبة إلى  .Windows یمكن تثبیتها تماما مثل أنظمة التشغیل CD على Linuxیتوفر هذا اإلصدار من 
 سوف Linux التي سیتم تثبیتها فان شاشة CDخال الــ تشغیل النظام بواسطة محرك األقراص الجدید فانه عند إد

تظهر لتختار منها طریقة التثبیت التي ترغب فیها ویفضل بالنسبة إلى جمیع المستخدمین ألول مرة أو المبتدئین 
 . Enter ثم الضغط على مفتاح Graphical modeفي استخدام هذا النظام اختیار طریقة العرض الجرافیكیة 

. Next ، فحدد اللغة التي ترغب فیها، ثم انقر زر Language selectionلتالي یختص بتحدید اللغة واالختیار ا
 مجموعة من اإلعدادات أو التحدیدات المتعلقة بأجهزة اإلدخال بدءا Linuxوسوف یوضح لنا اآلن نظام التشغیل 

وتوجد . تماما تلك الخاصة بتهیئة الماوستشبه .. من لوحة المفاتیح وتجد أن الشاشة الخاصة بتهیئة لوحة المفاتیح
 Welcome عدة شاشات ال تتطلب إدخال من قبل المستخدم مثل شاشة الترحیب Red Hatفى نظام التشغیل 

  .Nextویمكنك فیها النقر على زر 
. یثویوجد ثالث طرق مختلفة لعملیة التثبیت التي یمكنك القیام بها إلى جانب خیارات التخصیص وخیارات التحد

 فان أفضل عملیة تثبیت یقوم بها المستخدم والذي یرغب فى معرفة المزید Linuxوبالنسبة للمبتدئین فى استخدام 
 . GNOME Workstation هي طریقة Linuxعن نظام التشغیل 

تلقائیا   ویمكنك عمل التقسیم إماHard driveتصل بعد ذلك إلى شاشة یمكنك من خاللها تقسیم وتجزئة الــ
Automatic  وفى هذه الحالة سوف یقوم النظام بمسح كل ما یوجد على الــ Hard drive من خالل االختیار 

Remove Data قبل تثبیت نظام Linux أو یدویا ،Manually إذا ما كنت تقوم بالفعل بتثبیت نظام التشغیل 
Linux على Hard driveنظام التشغیل فى هذه الحالةوعلیك اتباع تعلیمات..  یحتوى على نظام آخر للتشغیل  . 

 هو نظام التشغیل الوحید Linuxوالذي یعنى أن یكون نظام  Remove Dataوسوف نعمل اآلن على االختیار 
 . على جهازك، حیث یؤدى هذا االختیار إلى مسح كافة المعلومات الموجودة على جهازك

كان اتصالك باإلنترنت سیتم من خالل كارت الشبكة وتصل إلى خطوة تهیئة الشبكة والتي تحتاج إلیها فقط إذا ما 
الذي قمت بتثبیته بالفعل على جهازك أما إذا كان اتصالك باإلنترنت من خالل مودم فعلیك فقط النقر على زر 

Next  
ونصل اآلن إلى تحدید التوقیت المحلى الخاص بك والذي یعمل تلقائیا إذا ما تم ضبط التوقیت والتاریخ بشكل 

 .  لعمل التوقیتLocation وإال فیمكنك االنتقال إلى االختیار CMOSى الــ صحیح ف
وننتقل اآلن إلى إنشاء حق دخول للمستخدمین ویجب إنشاء حق دخول لمستخدم واحد على األقل باإلضافة إلى 

 .  والتي تتیح القدرة على االتصال بنظام التشغیلRoot passwordتحدید كلمة المرور األصلیة 
  ذلك تصل إلى شاشة التهیئة الجرافیكیة والتي تقوم من خاللها باختیار نوع الشاشة التي سوف تتعامل معها وبعد

 لتبدأ بالفعل عملیة التثبیت Next ویطلب منك فقط النقر على زر About to Installواالختیار التالي یسمى 
عة التقدم فى هذه العملیة حتى االنتهاء منها من ویمكنك متاب. تبعا لالختیارات التي حددتها فى الخطوات السابقة

 على جهازك، مع مالحظة Linuxخالل شریط خاص یظهر لك تقدم عملیة التثبیت حتى یتم تثبیت نظام التشغیل 
  MB 562 حوالي Hard یستهلك من مساحة الــ GNOMEأن تثبیت 

 على Linux إتمام عملیة التثبیت لنظام تشغیل وبعد إتمام عملیة التثبیت تظهر رسالة تحیة من نظام التشغیل على
غیر .. Linuxجهازك، إلى جانب رسالة أخري تشیر إلى موقع وجود معلومات أو تعلیمات عن نظام التشغیل 

 فیما یتعلق Windows ال یتسم بالبساطة التي یتمتع بها نظام التشغیل Linuxأننا نذكر هنا أن نظام التشغیل 
 ).٠١٣شكل رقم (نیات استخدامه باإلضافة إلى مجموعة البرامج التي یتعامل معها بعملیات إعداده وإمكا



 
 )٠١٣شكل رقم (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترقیة بعض مكونات الكمبیوتر
 

 
 تحدیث المعالج

 
ن أن ك مازلت في حاجة للتأكد منكل و، ذي قبلمناآلن أسهل بكثیر  CPU عملیة استبدال المعالج أصبحت

 . بكة الخاص Mother boardالمعالج الجدید الذي اخترته یتوافق في العمل مع اللوحة األم 
یمكنك الحصول علیها في عبوات تحتوي علي كل ما  CPU كل المودیالت الجدیدة من المعالجات أصبحت

 .معالجتحتاجه من إرشادات وتعلیمات تسهل علیك عملیة التجمیع باإلضافة إلي الضمان الخاص بال
 إال أن عملیة تركیب المعالج ما تزال في مرحلة التطور حتي أن عملیة اختیار المعالج ،وبالرغم من كل ذلك

  و أنسب توفیر كل ما تحتاجه الختیار أفضلهنا وسوف نحاول ..المناسب ما تزال تحتل حیزا من األبحاث
 .المعالجات لتحدیث جهازك

 
 -:تحدید الهدف 

 )١شكل رقم (

 
 )١ رقم شكل(

قبل شراء المعالج تأكد من أن المعالج الحالي الخاص بجهازك هو عنق الزجاجة بالنسبة لجهازك حالیا بمعني أن 
المعالج هو السبب الرئیسي والوحید في بطء التعامل مع الجهاز بما یعني أن تغییر المعالج بآخر أحدث سوف 

 .یؤدي مباشرة لزیادة سرعة الجهاز
جات اآلن أصبحت سریعة بدرجة كبیرة ولكن حتى المعالجات األقدم تسبق بكثیر في سرعتها بالطبع فإن المعال

 .أغلب المكونات األخرى في جهازك
 أو  Windowsفإذا كانت الشكوى الرئیسیة لك هي الوقت الكبیر الذي تستغرقه عملیة التحمیل بالنسبة للویندوز 

  وتأكد Disk Defragmentationالملفات علي القرص الصلب تأكد أوال من إلغاء تجزئة فالتطبیقات األخرى، 
 .  Temporary Filesأیضا من توفر مساحة فارغة من اجل الملفات المؤقتة 

 ٧٢٠٠ سرعة  إلي Hard disk فیجب العمل علي ترقیة محرك األقراص الصلبة ،إذا لم تكن تلك هي المشكلة
 .م مع أقصي ما تدعمه اللوحة األم  الخاصة بجهازك علي األقل بما یتالء RPM 7200لفة في الدقیقة 

 فإذا كان النظام لدیك ،  RAMهو عدم كفایة الذاكرة ووهناك أیضا سبب شائع لضعف العرض علي جهازك 
یتعامل بسرعة كبیرة مع فتح تطبیق واحد، ولكنه یبطئ كثیرا عند فتح عدة تطبیقات في نفس الوقت فیجب العمل 

 .ترقیة الذاكرة إلي سعة أعليعلي إضافة ذاكرة أو 
المعالج البطيء یمكن أن یسبب نفس األعراض ولكن قبل التوجه نحو معالج جدید تحقق من أن نظامك یحتوي 

 أو  Win ME كانت اإلصدارة ویندوز ملینیوم  إذا MB 128 میجا بایت من الذاكرة ١٢٨علي األقل علي 
  . Win XP بي  مع اإلصدارة ویندوز إكس 256MB میجا بایت ٢٥٦

بعض الحسابات السریعة للتأكد من  فقم ب CDإذا استغرق النظام الكثیر من الوقت مثال في حرق أسطوانة مدمجة 
إذا ظهر النظام في أسوأ حاالته أثناء القیام . بأقصى سرعة )  CDالكتابة علي الــ (أن نظامك یقوم بعملیة الحرق 
 من أن مشغلي األقراص غیر معرفین كمشغل أقراص  فتأكد Disk – To – Disk بالنسخ من قرص إلي قرص



 مما یجبرهما علي المشاركة  IDE علي نفس قناة كابل التوصیل  Slave ومشغل أقراص تابع  Masterرئیسي 
  . Busفي نفس الناقل 

ة، والمهام ما زلنا غیر متأكدین من أن المعالج هو عنق الزجاجة بالنسبة للنظام ولكن عروض األلعاب الحدیث
 ویجب أیضا الوضع في  CPUالخاصة بمعالجة الصور وعروض الفیدیو تتأثر بصفة رئیسیة بسرعة المعالج 

 وفي بعض األحیان كارت الصوت یمكن أن یمثل عنق زجاجة  Graphics Board االعتبار أن كارت الشاشة
 .ًاإضافی

نتفاع بالمعالج ال یصل إلي إلاوجدت أن ا، و ترغب فیه  التيFrame Ratsإذا لم تحصل علي معدالت الكادر 
 .فإن كروت الصوت والشاشة الجدیدة یمكن أن تكون ضروریة للحصول علي أفضل النتائج% ١٠٠

واألنظمة القدیمة غالبا ما تعاني من أكثر من مشكلة من تلك المشاكل، وفي اغلب األحیان ال یكون هناك عالج 
حیانا محدودة في تصمیمات الناقل وفي تكنولوجیا الذاكرة التي تبطئ من  فاللوحات األم القدیمة تكون أ،بسیط

 .باإلضافة إلي عدم توافقها مع شرائح المعالج الحدیثة ،حركة نقل البیانات بغض النظر عن سرعة المعالج 
 وبالنظر .ذلك فإن العدید من المستخدمین یعمل علي ترقیة المعالج واللوحة األم والذاكرة معا في نفس الوقتول

إلي األسعار القلیلة الحالیة لألجهزة فیمكن أن یفضل البعض استبدال الجهاز القدیم بالكامل بآخر یحتوي علي 
 .أحدث المكونات

وبالرغم من كل ذلك سوف تواجه بالعدید من المواقف التي یكون فیها ترقیة المعالج هو أفضل االختیارات ، فإذا 
 فإن الحصول علي معالج أسرع سیؤدي بكل تأكید إلي تحسین ،لقدیمة والبطیئةكان جهازك غیر مفید باألجزاء ا

 ووظائف الحمایة والترمیز، وكذلك مهام صناعة  DVDالعرض لأللعاب الحدیثة، وكذلك عروض الفیدیو 
 .األفالم، وأیضا عرض مؤتمرات الفیدیو والمؤتمرات الصوتیة مع إمكانیة إرسال الوسائط عالیة الترددات

 .كل تلك الحاالت فإن التبدیل إلي معالج أسرع یعطي نتائج عظیمةفي 
 

 -:استكشاف المعالجات
 

 توفران للسوق العالمي أكبر نسبة من المعالجات الحدیثة في الوقت  AMD و INTELبالطبع فإن شركتي 
 .الحالي

  Celeronلج سیلیرون  توفر خطوط  إنتاج معدة خصیصا لمعالج القیمة المضافة وهو معا Intelفشركة إنتل 
 )٢شكل رقم( .1.9GHz جیجا هیرتز ١٫٩ إلي MHz 850 میجا هیرتز ٨٥٠والذي یتوفر بسرعات من 

 
 )٢شكل رقم(

 )٣شكل رقم  (٤  بنتیوم Pentium 4كما تنتج أیضا معالج 



 
 )٣شكل رقم (

 جیجا هیرتز ٣ي سرعة ویتوقع الوصول إل (  جیجا هیرتز ٢٫٨ إلي   جیجا هیرتز ١٫٧ بسرعات تتراوح بین 
ما إ من الوصالت ًا معینًاویجب أن نعرف جیدا أن كل معالج تم تصمیمه لكي یالئم نوع) مع نهایة العام الحالي

 ، وال یمكن استخدامه مع شریحة مصممة لنوع مختلف من التوصیالت Socket أو النوع  Slotالنوع 
شكل رقم (. Pin 478 رأس ٤٧٨  Socket نفس النوع  یستخدمان٤والمعالجات الحدیثة من سیلیرون وبنتیوم 

٤( 

 
 )٤شكل رقم (

 بینما الجیل األول من معالج  ، Socket 370 Pin رأس ٣٧٠والمعالجات السابقة من سیلیرون كانت تستخدم 
  . Socket 423 Pin PGA أو ًا رأس٤٢٣ كان یستخدم ٤بنتیوم 

سوف تحتاج في هذه الحالة ف  Socketالنوع القدیم من الــ  بها  لدیك Mother Boardإذا كانت اللوحة األم 
 . معها والذي یمكن أن یكون غیر متوفر تسویقیا اآلنًا آخر متوافقًااستبدال اللوحة األم أیضا أو تشتري معالج

، بینما المعالج  2GHz متوفرا حتي سرعات تصل إلي  كان (Socket 423 Pin) من النوع ٤ن معالج بنتیوم إف
 . جیجا هیرتز١٫٤ كان متوفرا بسرعة تصل إلي (Socket 370  Pin)ًا  رأس٣٧٠یرون ذو سیل

وكل منها ما زال متوفرا ویمكن الحصول علیه بسهولة بالرغم من أن سعرها أعلي من سعر المعالجات المشابهة 
 .قل تكلفةأ علي تكنولوجیا  المبنیة (Socket 478 Pin) رأس٤٧٨واألحدث ذات 

، وهو یخلف خط إنتاج Socket 370معالجات ألنظمة  آخربدیًال  Via من  C3تكنولوجیا معالج  إدخال ویعد
  Chips، وهذه الشرائح ١٩٩٩ عام  Via الذي أصبح غیر مستخدم وتم استغالله بواسطة  Cyrixسیركس 

روحة تبرید  لذلك فهي تحتاج لم،تعمل بتبرید خاص وهي مبنیة علي تكنولوجیا مبتكرة تعتمد علي طاقة أقل
 .صغیرة مع موزع حرارة، حتي عند العمل علي سرعات تقارب واحد جیجا هیرتز

 بأسعار تقل كثیرا عن أسعار C3كما أن السعر یختلف كثیرا، حیث یمكن أن تحصل علي مودیالت معالج 
 . وبسرعات تنافسها Intelمعالجات إنتل 

 بنفس الترددات، ولكن إذا كنت  Pentium 4وة أداء لن یقترب من ق C3ویتفق جمیع المحللین علي أن معالج 
تبحث عن حلول أقل تكلفة وتمدك في نفس الوقت بسرعات مناسبة تصل بك إلي إمكانیة عرض متوسطة 

 . یمكن أن یكون هو االختیار األمثل Viaن معالج شركة إ ف،المستوي
ما قبله بالطبع أنت تفكر في الترقیة لمعالج  أو Pentium II ٢إذا كان لدیك نظام  قدیم مبني علي معالج بنتیوم 

 أو أي من  King Stone Trubo Chip ومعالج كینجستون  Intel Over Driveأحدث مثل المعالجات إنتل 
 من معالجات الترقیة وتلك المنتجات تتكون عادة من معالج مجهز Ever Greenمنتجات تكنولوجیا إیفرجرین

 .ت األجیال السابقة من المعالجاتل المتوافق مع موصالیخصیصا للتوص



بعض تلك المنتجات یمكن أن تجده في األسواق ولكن سیكون خارج النطاق التكنولوجي الحالي حیث أنه مبني 
 .علي تكنولوجیا أصبحت اآلن عتیقة وذات تكلفة عالیة

 .وفي مثل تلك الحاالت یفضل أن تقوم بشراء نظام أو جهاز جدید بالكامل
 -:جولة سریعة

 باستثناء القلیل من المعالجات ، مع الموصل الصحیح یكون أبسط منه مع معالجات إنتل AMDتوافق معالجات 
  AMDفكل معالجات . ” Slot A“ والتي كان یتم توصیلها بموصل خاص یعرف باسم  Athlonالمبكرة من 

  . Socket Aبقة من  في السنوات القلیلة السابقة باستخدام موصالت متطابنیت Duron و  Athlonمن 
 أو  Socket 7 تتطلب موصالت غیر متوافقة من K6-III و K6-2 مثل  AMDالمعالجات القدیمة من 

Super 7ولكن مثل تلك األنظمة تكون قدیمة جدا لتستفید من عملیة ترقیة المعالجات . 
  . Athlon XP هو أحدث منتجات الشركة مودیل  AMDویكون االختیار االمثل لترقیة معالج 

 جیجا هیرتز ومن ١٫٣ جیحا، ١٫٢ ما تزال في مراحل التطویر  بین السرعات  Duronبالرغم من أن معالجات 
 .المنتظر االنتهاء من تلك المرحلة مع نهایة هذا العام

 بالرغم من أنها ما تزال متوفرة ألن Athlon    من  أغلب المستخدمین سوف یتجاهلون المعالجات السابقة
 )٥شكل رقم  ( أسرع منها واقل تكلفة وأقل استهالكا للطاقة Athlon XPات األحدث منها المعالج

  
 )٥شكل رقم (

 لم تعد تربط بین تسمیة المعالج وبین  AMD شركة  أن Athlon XPولكن یجب األخذ في االعتبار عند شراء 
 ولكن +XP 2200  حتي+Athlon XP 1500 حیث أن عروضها الحالیة تمتد حسب االسم من ،سرعته

 )٦شكل رقم  ( جیجا هیرتز١٫٨ جیجا هیرتز إلي ١٫٣٣السرعة الحقیقیة لتلك المعالجات تتراوح بین 

 
 )٦شكل رقم (



 یؤدي إلي  Athlon XP بأن التصمیم البنائي لمعالج  AMDلة شركة داجوهذا التعارض الظاهري ینشأ من م
عمل بنفس السرعة، وأن أسماء المودیالت یقصد بها التحدید إنتاج عروض تفوق كثیرا المعالجات األخرى التي ت

  . Pentium 4 ٤الدقیق لتلك اإلمكانیات العالیة بالمقارنة بمعالج بنتیوم 
 ي ذ٤ علي األقل بنفس قوة أداء معالج بنتیوم مثال +Athlon XP 2200 أن معالجها  AMDكما تدعي 

 هذا الدور لمدة  في Athlon XPاسیة لألداء استمرار خط إنتاج  وتفید االختبارات القی. جیحا هیرتز٢٫٢السرعة 
 . للترقیةًا حیویًا من هذا المعالج اختیاریجعلعام علي األقل وتقول أنها سوف تدعمه ألكثر من ذلك، مما 

 -:االختیار األمثل
 )٧شكل رقم (

 
 )٧شكل رقم (
 المتوافقة مع اللوحة األم، یبقي نوع الموصل AMD أو Intelسواء كنت تقوم بالترقیة باستخدام معالجات إنتل 

Socket قلب أي لوحة أم ف.  هو القضیة الوحیدة التي یمكن أن تؤثر علي عملیة اختیار المعالجMother 
Board شرائحها و ه Chip Set  والتي ) المتكاملة (ین من الدوائر المدمجة تثنا ، والتي تتكون من واحدة أو

  .I/Oللجهاز وإمكانیات اإلدخال واإلخراج ) ممیزاتال(تعرف أغلب الصفات 
 مصممة لنوعیة معینة من المعالجات، ومحاولة إدخال معالج غیر مدعم قد یؤدي إلي تدمیر  Chipsetكل شریحة 

 .نظامك
قضیة أخري هامة وهي اإلمداد بالطاقة الكهربیة والتي یمكن أن تختلف بین المعالجات في نفس خط توجد و

 .اإلنتاج
وحتى عند اتجاه القائمین علي صناعة المعالجات إلي عمل معالج جدید قائم علي تكنولوجیا جدیدة تماما، فإنه من 

 .الممكن لهم مضاعفة المعروض من نفس درجة التردد أو السرعة والتي تتطلب طاقة مختلفة للتشغیل
 المعالجات التي تدعمها، ولكن إذا حاولت  لتشغیلالالزمالعدید من اللوحات األم بالضبط التلقائي للفولت تقوم و

 . واللوحة األم  Chipإدخال مودیل غیر متوافق فإن عدم التوافق الكهربي یمكن أن یدمر كال من الشریحة 
 الترقیة، ألن المعالجات الحدیثة غالبا ما تحتاج إلي  قبل BIOS Systemكما سیجب علیك تحدیث نظام البیوس 

 . لكي تعمل بكفاءة BIOSاإلصدارة األحدث من 
 متاحة مجانا في المواقع الخاصة بمصنعي اللوحات األم واألنظمة  BOISویمكن أن تجد أحدث اإلصدارات من 

وكل تلك العوامل یمكن أن تؤثر علي عملیة الترقیة حتي لو قمت باختیار المعالج الصحیح . علي اإلنترنت
  . Socketللموصل 

 جیدا مع اغلب المعالجات التي تعمل ولكنها قدیمة نوعا  Abitالشائعة من   KR7Aومثال فإن اللوحة األم 
 و  Athlon، ولكنها غیر مصممة للتعامل مع المعالجات األحدث واألسرع مثل Socket Aتوصل علي 

Athlon XP والتي تشمل تغیرات دقیقة في التصمیم . 
فق المتوفرة علي مواقع اإلنترنت الخاصة لكل تلك األسباب سیكون ضروریا التحقق جیدا من قوائم التوا

 .بالشركات المصنعة للوحة األم والمعالج السابق لتحدید االختیار األمثل
والذي یسمي أحیانا ناقل الجانب األمامي أو ( للوحة األم  Bus مع نظام الــ دوأخیرا یجب أن یتوافق المعالج الجدی

Front-Side Bus  أو FSB  (ك في أداء أغلب عملیات النقل الداخلي للبیاناتوالذي یستخدمه جهاز. 
 ویمكن أن یتعرض للتلف إذا تم (FSB)وتقریبا كل المعالجات مصممة لسرعة نظام أو أثنین فقط من نظم 

 .توصیله علي لوحة أم ال تدعم ذلك التردد أو تلك السرعة
ة بمعالج جدید یكون دائما من األفضل ، ولكن عند الترقی Busبعض األنظمة تتیح لك الضبط الیدوي لسرعة الــ 

 .التي یتطلبها المعالج  BUSالتحقق من أن اللوحة األم تدعم نفس سرعة الــ 
 تكون دائما مدونة في مواصفات اللوحة األم والنظام  Busویتاح هذا التحقق بسهولة إذا علمت أن سرعات الــ 

 .والمعالج



 -:وأخیرا 
 )٨قم شكل ر (فإن عملیة ترقیة المعالج

 
 )٨شكل رقم (

 لیست بكل هذا التعقید ولكنك تحتاج للتأكد من أن المعالج الذي قمت باختیاره یتوافق مع نظامك ككل مما یعني 
 -:التحقق من أن هذا المعالج

 . الموجود علي اللوحة األم لدیك Socketیستخدم نفس نوع الموصل  -
 . تتوافق سرعته مع اللوحة األم -
 .ت اللوحة األم في إمداده بالطاقة المناسبةتوافق مع إمكانیای -
 . في جهازك الموجود Bus Speedیدعم نفس سرعة الناقل  -

 الشركات المصنعة للمعالج أو اللوحة األم  بواسطة Mother Boardأو تتحقق من إجازته للعمل مع لوحتك األم 
 .أو لجهاز الكمبیوتر

ولكنها غالبا ما تتطلب فقط القلیل من مطالعة أو  ،من العمل  كل تلك التحققات وكأنها تتطلب الكثیر ووقد تبد
 .)٩شكل رقم  (مراجعة الكتیبات الملحقة باللوحة األم أو جهازك ككل أو القلیل من البحث علي اإلنترنت

 
 )٩شكل رقم (

 أفضل فالعملیة لیست الخروج والبحث عن أسرع معالج لشرائه ولكنها تحتاج للقلیل من اإلطالع للحصول علي
 .وأنجح عملیة ترقیة

 
 
 
 
 
 
 



       مقارنة سریعة للمعالجات الحالیة

 Busسرعة الناقل  السرعة المعالج
Speed السعر التقریبي  نوع الموصل

 بالدوالر

AMD Athlon 
 

500 MHz -1.4 GHz  

 
200MHz (500MHz – 1.4 
GHZ) 
266MHz (1.13 GHz – 
1.4GHz) 

 

 SlotA (500MHz-        
1GHz) 
 Socket A (750MHZ          
– 1.4 GHz) 

30- 97 
 

AMDAthlonXP 
 

1.33GHz– 1.8GHz  
 توازي السرعات

1.5GHz-2.2GHZ من
٤بنتیوم   

 

266 MHz Socket A 75 – 224 

AMD Duron 1.2GHz –1.3GHz 200MHz Socket A 46 –57 

Intel Celeron 266MHz –1.9GHz 

 66MHz(266MHZ–  
766MHz) 
 100MHz (800MHz– 1.4 
GHz) 
 400MHz(1.7GHz- 
 1.9GHz) 

 Slot1(266MHz –  
 300 MHz) 
 370-Pin (300MHz- 
 1.4 GHz) 
 478-Pin (1.7GHz– 
 1.9GHz) 

 

50 – 108 

Intel Pentium III 450MHz – 1.4GHz 

100MHz(450MHz– 
1.1GHz) 
133 MHz(500MHz- 
1.4GHz) 

   
Socket370(500MH
z – 1.4 GHz) 

SLOT 1 (450MHz – 
1GHz) 

60 –195 

Intel Pentium 4 1.3GHz- 2.8GHz 

400MHz (1.3GHz-2.4 
GHz) 
533MHz (2.26 GHz – 
2.8GHz) 

 423-Pin (1.3GHz-                              
2GHZ) 
   478-Pin (1.4 GHz-             

2.8GHz) 

100-618 

Via Technologies 
C3 

600MHz- 1GHz 

 100MHz (600MHz-            
900MHz) 
133 MHz (733 MHz – 
1GHz) 
100MHz / 133MHz (800 
MHz) 

Socket 370 30 – 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ترقیة بعض مكونات الجهاز

 
 

 تركیب ذاكرة إضافیة
 

 وحدة تخزین مؤقته للبیانات Random Access Memoryأو ال  ) RAM( تعتبر ذاكرة الوصول العشوائي 
وتفید الذاكرة في سرعة ، بعكس االقراص التى تعتبر وحدات تخزین دائمة للبیانات،  فیها الجهاز حالیاالتى یتعامل

الوصول الى البیانات التي یحتاج الیها المعالج في تنفیذ العملیات المطلوبة حیث یصل الیها في وقت قصیر بدال 
وزیادة سعة الذاكرة على الحاسب یؤدي ، من البحث عنها على القرص الصلب الذى یكون اقل سرعة من المعالج

الى زیادة كفاءة الحاسب حیث یقلل ذلك من الوقت الذى یستغرقه المعالج فى البحث عن البیانات على القرص 
 . الصلب الحضار البیانات المطلوبة

افیة من فاذا وضعت في اعتبارك ان بعض البرامج مثل برامج الرسومات او قواعد البیانات تحتاج الى سعة اض
الذاكرة فان زیادة سعة الذاكرة على جهازك یؤدي الى كفاءة العمل على التطبیقات الخاصة بالصور والرسومات 

 . والفیدیو وقواعد البیانات وكذلك یؤدي الى زیادة كفاءة التصفح على االنترنت
ئیة من ویندوز ولكن ال  میجابایت یمكن ان تشغل بعض االصدارات البدا٨وعلى سبیل المثال فان ذاكرة بحجم 

 میجا بایت تعمل على تشغیل ویندوز وبعض برامج معالجة ١٦وتجد الذاكرة بحجم ، یكون ذلك كافیا للمستخدمین
 میجابایت فیشغل ویندوز مع اسطوانات ٣٢اما الحجم ، النصوص مع امكانیة تشغیل تطبیقین فى نفس الوقت
،  تطبیقات فى نفس الوقت٤ الى ٣ویب مع امكانیة تشغیل من الوسائط المتعددة وبرامج الرسومات ومستعرض ال

 میجابایت فتتمكن بها من تشغیل مستعرضات الویب الكبیرة وبرامج العرض وااللعاب ٦٤اما الذاكرة بالحجم 
 میجابایت فتتیح ١٣٢اما الذاكرة بالحجم ،  تطبیقات في نفس الوقت٦ ال ٤ثالثیة االبعاد مع امكانیة تشغیل ن 

 ٦ الرسومات ثالثیة االبعاد والعمل مع برامج قواعد البیانات كبیرة الحجم مع امكانیة تشغیل اكثر من تصمیم
 .تطبیقات فى نفس الوقت

 
 تحدید وحدة الذاكرة المطلوبة 

 
فاذا كان جهازك ذو ماركة محددة فان الوصول ، تختلف مواصفات وحدات الذاكرة المطلوبة من جهاز الى اخر

ب الخاصة بالشركة المصنعة یتیح لك الوصول الى النوعیة المتوافقة من الذاكرة للعمل مع اجزاء الى صفحة الوی
اما اذا كان جهاز غیر محدد النوع فان الوصول الى نوعیة الذاكرة المطوبة یكون فى غایة الصعوبة ، هذا الجهاز

ك فیمكنك مبدئیا نزع وحدة الذاكرة خاصة اذا لم تستطع التعرف على نوعیة الذاكرة المركبة بالفعل على جهاز
وسوف ، وعرضها على احد المتخصصین للتعرف على النوعیة والحصول على االخرى التى توافق معها

 : نتعرف فیما یلي على بعض االنواع المتوفرة من الذاكرة ومواصفاتها وكیفیة التعرف علیها
 

 Singleكن التحزیم على شكل وحدات تسمى یمكن تقسیم انواع الذاكرة حسب طریقة التحزیم الى حیث یم
inline memory modules او  )SIMMs ( أو على شكل وحدات ، او معیار الذاكرة المفردة المتضمنة

وهى ، او معیار الذاكرة المزدوجة المتضمنة)  DIMMs(  او Dual inline memory modulesتسمى 
 DRAMحتوى على مجموعة من شرائح الذاكرة او ال  حیث تAdaptersتشبه في شكلها كروت التوسعة او ال 

Chips ) ٠٠١شكل رقم( 

 
 )٠٠١شكل رقم (

  :ونتعرف على مواصفاتها كما یلي 



 
 وواضح من االسم انها من نوع الذاكرة المفردة وكانت تستخدم مع Pin SIMMs-72النوع  -

 سن ٣٦ ثقب كل منهما به االصدارات االولى من البنتیوم وتحتوى قاعدة توصیلها على صفین بینهما
 اتصال 

 وتستخدم مع االصدارات الحدیثة من بنتیوم حیث تتمیز بسعه تخزینیة Pin DIMMs-168النوع  -
 الذى SIMMsویمكن االكتفاء بواحدة منها بعكس النوع ، ومعدالت نقل بیانات عالیة عن النوع السابق

 . یتطلب توصیل اثنین منها
 

 : االنواع الثالثة االتیةكما یمكن تقسیم الذاكرة الى 
 

 و ال SIMMsوهو یستخدم مع كل من النوعین ال  ) DRAM(  او ال Dynamic RAMالنوع  -
DIMMs  

ویستخدم مع كل من النوعین  ) Extended Data Out DRAM(  او ال EDO DRAMالنوع  -
SIMMs و DIMMs. 

   .فقط DIMMsویستخدم مع وحدات ال  ) Synchronous DRAM(  او ال SDRAMالنوع  -
ویمكنك تحدید نوع الذاكرة من الكتیب المرفق مع اللوحة االم او عرضها على متخصص او مالحظة البیانات 

  Bios Setupالتى تظهر عند تشغیل 
 

                                                                                      خصائص وحدات الذاكرة 
  

 : على الخصائص االتیة یمكنك التعرف على وحدات الذاكرة وهيبالتعرف 
 

  Capacityالسعة 
 

 كیلوبایت بما یعني ان ٢٥٦ القدیمة احتوت على SIMMsتختلف وحدات الذاكرة من حیث السعة فالوحدات 
زین  فیمكنها تخSIMMsاما الوحدات الجدیدة من ال ،  میجابایت١تركیب اربعة وحدات منها تصل السعة الى 

كما یمكن تخزین حتى ،  میجا بایت ومضاعفاتها في الوحدة الواحدة٣٢ و ,١٦و ، ٨و ، ٤سعات مختلفة من 
 الواحدة وعند تركیب وحدات ذاكرة مختلفة السعة یجب علیك مراعاة DIMM میجابایت فى وحدة ال ١٢٨
 : االتي

 میجابایت او ٣٢ز القدیم مثال فقد تكون اقصى سعة للجها( عدم تجاوز اقصى سعة من الذاكرة للجهاز  -
 ) میجابایت ٦٤

بحیث تستخدم وحدات ذاكرة ذات سعه ، تجنب ملء جمیع التجویفات الخاصة بتركیب وحدات الذاكرة -
 .كبیرة بدال من تلك ذات السعة االقل

 
  Speedالسرعة 

 
ن من الثانیة وكلما قل  وتقدر بواحد على ملیوNanosecondتقاس سرعة الذاكرة بوحدة قیاس تسمى النانوثانیة 

رقم القیاس كلما زادت سرعة الذاكرة ویشترط أن تتساوى سرعة وحدات الذاكرة المثبتة في الجهاز كما یشترط 
 . أن تكون متوافقة مع الجهاز اى أن الجهاز یدعم هذه السرعة

 ٦٠ اكبر بقیمة  نانوثانیة في جهاز یدعم سرعة١٠٠وعلى سبیل المثال عند تركیب شرائح ذاكرة ذات سرعة 
 نانوثانیة فیمكن أن ال تعمل هذه الذاكرة بشكل صحیح 

 نانوثانیة فان ذلك لن ١٠٠ نانوثانیة في جهاز ال یدعم سوى سرعة ٦٠أما عند تركیب ذاكرة ذات سرعة كبیرة 
 . نانوثانیة فقط ولن تستفید بفارق السرعة١٠٠یفید الن الجهاز لن یشغل سوى السرعة القلیلة 

معرفة السرعة الخاصة بشریحة الذاكرة بقراءة الرقم المثبت علیها فمثال عند قراءة الرقم التالي ویمكنك 
KM44C4100AK-6 نانوثانیة٦٠ یبین أن سرعة الذاكرة ٦ فان الرقم . 

 
 التحقق 

 



 وهي تستخدم في التأكد والتحقق من نقل البیانات DRAMبعض وحدات الذاكرة تحتوى على شریحة صغیرة 
 .  صحیحةبصورة

أما إذا كان ، )التحقق( فإذا كان النظام یدعم هذه الخاصیة فال یمكنك تركیب وحدات ذاكرة ال تدعم هذه الخاصیة 
 . النظام ال یدعم هذه الخاصیة فیمكنك تركیب اى من النوعین

، الحدیثةونتیجة للتطور الذي یحدث على وحدات الذاكرة فقد تم حذف شریحة التحقق ولن تجدها في األجهزة 
ویمكنك معرفة نوع شریحة الذاكرة المثبتة على جهازك وكونها من النوع الذي یحتوي على شریحة تحقق أم ال 

 : بإحدى الطرق اآلتیة
 

 .ابدأ بقراءة الكتیب المرفق مع اللوحة األم -
 . BIOSاستخدم إعدادات ال  -
عني أن الشریحة الفردیة هي شریحة إذا وجدت عدد الشرائح المثبتة على وحدة الذاكرة عدد فردي فهذا ی -

 . التحقق
إذا الحظت أن إحدى الشرائح المثبتة على وحدة الذاكرة اقل في الحجم عن باقي الشرائح فان ذلك یعني  -

 . أنها هي شریحة التحقق
 

 Voltageالجهد 
 

قد یحدث ذلك كما و، قد یؤدى عدم معرفة معدل الجهد الذي تعمل علیه شریحة الذاكرة إلى إتالف وحدة الذاكرة
أما وحدات الذاكرة من النوع ،  فولت٥ تعمل على معدل جهد قدرة SIMMفإذا علمت أن وحدة الذاكرة : یلي

DIMM  فولت ٥فإذا كانت اللوحة األم تمد وحدات الذاكرة بجهد قدرة ،  فولت٣٫٥فتعمل على معدل جهد قدرة 
 فولت فقط فیؤدي ذلك إلى إتالف وحدة الذاكرة ٣٫٥ثم قمت بتركیب وحدات ذاكرة من النوع الذي یحتاج إلى 

 . بمجرد تشغیل الجهاز
 

 إضافة وحدات ذاكرة
 )٠٠٢شكل رقم (

 
 )٠٠٢شكل رقم (

 DIMMأو  SIMMإذا كان لدیك أماكن شاغرة تسمح بإضافة وحدات ذاكرة إلى جهازك سواء من النوع 
 : SIMMة ذاكرة من النوع فیمكنك عمل ذلك بسهولة باتباع الخطوات اآلتیة إلضافة وحد

 
  درجة ٤٥ابدأ بوضع قاعدة االتصال الخاصة بوحدة الذاكرة في التجویف الخاص بها بدرجة میل  -
 .اضغط فوق وحدة الذاكرة حتى تتأكد من استقرارها جیدا -
 . ویمكنك التأكد من استقرارها بوجود مشابك التثبیت الخاصة بها في فتحة التثبیت الخاصة بها -
 
 : فیمكنك إتباع الخطوات اآلتیة DIMM أردت إضافة وحدة ذاكرة من النوع أما إذا
 ) .٠٠٣شكل رقم (افتح مشابك التثبیت البیضاء على جانبي تجویف التوصیل  -



 
 )٠٠٣شكل رقم (

 ).٠٠٤شكل رقم ( درجة ٩٠ابدأ بوضع وحدة الذاكرة في التجویف الخاص بها بزاویة قائمة  -

 
 )٠٠٤شكل رقم (

 )٠٠٥شكل رقم (حدة الذاكرة حتى تستقر اضغط على و -

 



 )٠٠٥شكل رقم (
 ).٠٠٦شكل رقم ( وتأكد من وجود مشابك التثبیت الخاصة بها في أماكنها

 
 )٠٠٦شكل رقم (

 
 

 استبدال وحدات الذاكرة 
 

جب قد تجد أن الشركة المصنعة للجهاز قد حجبت منافذ تثبیت الذاكرة بأحد المكونات األخرى وفي هذه الحالة ی
أوال إزالة هذا الجزء حتى تتمكن من الوصول إلى منفذ تثبیت الذاكرة وبصورة عامة یمكنك إتباع اآلتي في حالة 

 :استبدال وحدات الذاكرة
 

 .ابدأ بإزالة الجزء أو األجزاء من المكونات التي تحجب منافذ تثبیت الذاكرة إذا وجدت -
بیت الموجودة على جانبي وحدة الذاكرة فتجد أن وحدة لكي یتم نزع الوحدات القدیمة قم بفتح مشابك التث -

 الذاكرة أصبحت حرة فقم بنزعها برفق 
قم بتثبیت وحدة الذاكرة الجدیدة بوضع قاعدة االتصال في التجویف الخاص بمنفذ التثبیت واضغط على  -

 .الوحدة حتى تعود مشابك التثبیت إلى وضعها لتثبیت وحدة الذاكرة
 . جزاء التي قمت بإزالتها إلى موقعهابعد ذلك قم بإعادة األ -

 
 التأكد من عمل وحدة الذاكرة الجدیدة 

 
 بالتعرف علیها BIOSعند تثبیت وحدة ذاكرة جدیدة فانه بمجرد تشغیل الجهاز یقوم البرنامج الموجود في 

 .ویظهر رقم یوضح لذاكرة الكلیة للجهاز
 My Computerأثناء النقر على رمز  Alt مفتاح كما یمكنك التأكد من داخل ویندوز عن طریق الضغط على

 وتحتوى على معلومات خاصة بالنظام ومنها سعة System Propertiesلفتحه فتظهر نافذة خصائص النظام 
 )٠٠٧شكل رقم . ( الذاكرة المثبتة بالجهاز



 
 )٠٠٧شكل رقم ( 

ند التشغیل أو في نافذة الخصائص قد یحدث في بعض األحیان أن تكون سعة الذاكرة التي تظهر على الشاشة ع
System Properties اقل من السعة الحقیقیة للذاكرة التي ثبتها في الجهاز وفي هذه الحالة یكون هناك خلل ما 

في النظام أو في الذاكرة نفسها ویجب محاولة اكتشاف هذا الخلل و إصالحه حتى تحصل على السعة الحقیقیة 
 : للذاكرة ویتم عمل ذلك كما یلي

 
 Exit ثم حدد اختیار الخروج مع حفظ اإلعدادات Setupعند بدء تشغیل الجهاز ادخل إلى برنامج ال  -

and save settings وذلك بدون أن تغیر اى من اإلعدادات الموجودة بالفعل وقد یحدث عند عمل ذلك 
 . على الذاكرة بسعتها الحقیقیةBIOSأن یتعرف ال 

 وقم بتغییر إعدادات الذاكرة یدویا بالقیمة الحقیقیة Setupرى إلى ال إذا لم یحدث ذلك فادخل مرة أخ -
 بإدخال السعة الحقیقة للذاكرة BIOS فإذا لم یسمح برنامج ال Extended Memoryلسعة الذاكرة 

 . فان ذلك یعنى وجود خلل ما في وحدة الذاكرة الجدیدة التي ثبتها أو أنها غیر متوافقة مع أجزاء الجهاز
 : الجهاز ثم تأكد من اآلتيإغلق   -

o  سالمة نقاط التالمس الخاصة بوحدة الذاكرة و أیضا سالمة نقاط التالمس الخاصة فتحات
 .التثبیت الخاصة بالذاكرة

o تثبیت وحدة الذاكرة جیدا في الفتحة المخصصة لها. 
 .تأكد من السعة الكلیة للذاكرة ال تتعدى السعة القصوى المتاحة للنظام -
 .من أن نوع الذاكرة التي اخترتها یتوافق في العمل مع الوحدات األخرى المثبتة في الجهازحاول التأكد  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترقیة بعض مكونات الكمبیوتر
 
 

 تركیب محرك إضافي للقرص الصلب
 

 المقارنة بین المشغالت الصلبة
 
 )٠٠١شكل رقم (

 
 )٠٠١شكل رقم (
وهما سرعة نقل بیانات عالیة   Hard Disk شراء قرص صلب یجب التركیز علي اعتبارین مهمین عندما ترید

وهناك عدة عوامل للمقارنة بین محركات األقراص نوضحها . و سعة كبیرة  ، باإلضافة إلي توافقه مع الجهاز
 :كما یلي

 
 طریقة التوصیل 

 و  IDE: تختلف خاصیة التوصیل من مشغل آلخر وكل منهم له ممیزاته وعیوبه ومن أشهر أنواع التوصیل
EIDE و  SCSI   

 
 السعة التخزینیة

عند إضافة قرص صلب جدید لجهازك یجب التغلب علي باقي مشاكل التخزین والسرعة بأن یكون القرص 
أو بصفة عامة ال تشتر أقراصًا . الجدید علي األقل ضعف سعة القرص القدیم حتى تحقق الفائدة المرجوة منه

 .حتى تستطیع االستفادة من سعتها التخزینیة كاملة میجا بایت ٢٠صلبة تقل سعتها عن 
 

 السرعة
. المقصود بها هو سرعة نقل البیانات وتقاس بالمللي ثانیة، وكلما زادت السرعة كان هذا أفضل للقرص الصلب

 :وهناك عدة عوامل تحدد سرعة القرص الصلب وهي 
ل إلي مكان معین للقراءة أو وهو الزمن الذي یستغرقه القرص الصلب للوصو: متوسط زمن الوصول  •

 مللي ثانیة وكلما قل الرقم كان ١٣ مللي ثانیة و٨ویقاس بالمللي ثانیة ویتراوح الزمن بین . الكتابة
  .القرص أسرع

وهي كمیة البیانات التي ینقلها القرص في الثانیة الواحدة، فلو  :  Transfer Rateمعدل انتقال البیانات  •
 ١١ من  EIDEفإن معدل نقل البیانات في كابالت ، ي المتوفرة لدیك ه EIDEأن خاصیة التوصیل 

 ٣٣ فإنها تنقل بیانات بمعدل  ATAأو لو كنت تستخدم خاصیة التوصیل .  میجا بایت في الثانیة١٦إلي 
 میجابایت في ٤٠ – ١٠ فیتراوح بین  SCSIأما معدالت نقل البیانات في كابالت ، میجابایت في الثانیة

مع مالحظة أن سرعة الذاكرة . كلما زادت سرعة مشغل األقراص، كلما كان معدل النقل أعليو، الثانیة
وناقالت البیانات لها تأثیر أیضا علي معدل سرعة نقل البیانات فقد تكون هذه العناصر وسیلة . والمعالج

  .لزیادة السرعة كما قد تكون وسیلة لتقلیلها عن طریق تقنیة سرعة مشغل القرص الصلب



هذه الذاكرة موجودة في القرص الصلب تستخدم لزیادة سرعة الوصول إلي  :  Cacheالذاكرة المخبأة  •
 . البیانات

المقصود به عدد المرات التي یلفها مشغل القرص الصلب  :  Disk Rotationمعدل سرعة الدوران  •
دد الدورات كلما كان وكلما زاد ع.  دورة في الدقیقة الواحدة٧٢٠٠ و ٣٦٠٠في الدقیقة ویتراوح بین 

  .أفضل
ألنك . عندما توصل قرصًا صلبًا جدیدًا بآخر قدیم البد أن تتأكد من أن القرصین متوافقان معا: التوافق •

، وفي كل األحوال یجب أن یكون لدیك المشغالن من نفس .في الحقیقة تقوم بتوصیل الجدید بالقدیم
ففي المشغالت التي ،  ، والعكس صحیح IDEبمشغالت  SCSIفال یمكنك توصیل مشغالت . النوع

،  ومعناها الرئیسي Master فإن القرص األساسي یطلق علیه  EIDEأو طریقة  IDEتستخدم طریقة 
  SCSIبینما یتم توصیل مشغالت " الخادم أو التابع" ومعناها  Slaveوالقرص الثاني یطلق علیه 

  . لهاببعضها علي شكل سلسلة مع المشغالت األخرى المساویة
 

 احتیاجات أخري 
 

تباع معظم مشغالت األقراص مشتملة علي كل ما تحتاجه لتركیب مشغل القرص ونقل البیانات من مشغل 
وفیما یلي نوضح أهم العناصر التي ستحتاجها والتي یجب أن تتأكد من وجودها قبل . القرص القدیم إلي الجدید

 :  تركیب مشغل القرص
  SCSI Interface أو ID Interfaceیسمي( المشغل بمتحكم المشغل  لتوصیل IDE أو SCSIكابل  •

  )٠٠٣شكل رقم )(٠٠٢شكل رقم )(

                            
 )٠٠٣شكل رقم (                                                                    )٠٠٢شكل رقم (

 بوصة في فتحة مشغل ٣٫٥ب مشغل قرص حجمه دعامات لتركیب مشغل القرص إذا كنت تقوم بتركی •
أو ركب قرصًا مناسبًا .  بوصة، ستحتاج لدعامات لمواءمة مشغل القرص في الفتحة٥٫٢٥حجمها 

  .للفتحة الموجودة بجهازك
برنامج مناسب إلعداد مشغل القرص لتخزین البیانات ونسخ القرص القدیم إلي القرص الجدید، مثل  •

   ).Outlookمن إنتاج شركة ( Outlookأو برنامج )  Micro Houseة من إنتاج شرك( EZ برنامج
-Yإذا كان مصدر الطاقة ال یشتمل علي مكان خال لتوصیل القرص الجدید، اشتر موصل  •

Connector وهذا الموصل ال .  لكي تتمكن من توصیل مشغلین بفتحة واحدة من فتحات مصدر الطاقة
  .یباع مع مشغل القرص الصلب

البعض أن تثبیت وإعداد القرص الصلب عملیة سهلة ولیس في حاجة لإلطالع على خطوات العمل، قد یظن 
وهذا إلي حد ما غیر صحیح، لكن یجب االنتباه إلي أن عملیة تثبیت وإعداد القرص الصلب قد تستغرق 

تركیب و Jumpersفأنت في حاجة إلي ضبط الوثابات، بعض الوقت وقد تكون لیست بالسهولة التي تظنها
الكابالت في أماكنها الصحیحة وفي االتجاه الصحیح ثم بعد ذلك یجب ترتیب األقراص الصلبة المثبتة في 

وأخیرا ، الجهاز ترتیبا صحیحا حتى ال تفاجأ بأن أحد الكابالت قصیر وغیر قادر علي الوصول إلي القرص
 .یتم تقسیم القرص وتهیئته وتنزیل البرامج علیه

ألنك قد تضطر إلي إدخال ، بیت القرص الصلب، یجب أن تقوم بكتابة معامالت المشغلقبل أن تبدأ في تث
 یدویا بعد عملیة التثبیت، ویمكنك الحصول علي هذه المعامالت من الكتیب المرفق مع BIOSإعدادات الــ 

 ).٠٠٤شكل رقم (المشغل أو من الملصق علي ظهر مشغل القرص الصلب



 
 )٠٠٤شكل رقم (

 : المعامالت علي البیانات اآلتیة وتحتوي هذه
   Number Of Cylindersعدد األسطوانات  -
   Number of Headsعدد الرؤوس  -
 Number Of Sectors Per Trackفي كل ممر  عدد القطاعات -
  .Drive Make and Modelرقم المودیل والصنع  -
  .Drive Serial Numberرقم مسلسل المشغل  -

 
 )٠٠٥شكل رقم (سا علي مكانین لالتصال علي اللوحة األم تحتوي أجهزة الكمبیوتر أسا

 
 )٠٠٥شكل رقم (

ویمكن ألي  Secondaryواآلخر ثانوي  Primary أحدهما أساسي EIDE Connector كل منهما یسمي 
منهما االتصال بمشغلین عن طریق كابل البیانات الخارج من أي منهما، فإذا كنت تقتني قرصًا صلبًا واحدًا، یتم 

وحتى یتم عمل مشغلین معا، البد من . وصیله بالكابل األساسي الذي یبقي جاهزا لالتصال بمشغل آخر جدیدت
الذي یحتوي علي ملفات النظام الالزمة لتشغیل  (Primary لجعل أحدهما أساسي Jumpersضبط الوثابات 

 .ماكنها الصحیحة باإلضافة إلي تركیب كابالت البیانات في أ  Slaveواآلخر تابع ) الكمبیوتر
أو  Single لجعل القرص وحید Jumpersتحتوي معظم األقراص الصلبة علي ثالثة إعدادات لضبط الوثابات 

وعملیة ضبط الوثابات في غایة السهولة، كل المطلوب منك هو القیام بوضع  Slaveأو تابعًا  Primaryأساسیًا 
إذا لم تجد رمزًا أمام . كون أمامه رمز یدل علي عملهعلي الزوج المناسب من األرجل والذي ی Jumperالوثاب 

 .األرجل، یمكنك الرجوع إلي الكتیب المرفق أو إلي ظهر القرص الصلب
قد تكون عملیة اتخاذ قرار أیهما أساسي وأیهما تابع صعبة إلي حد ما، إال أننا ننصح بأن یكون القرص الجدید هو 

القرص القدیم لیكون تابعًا  Jumpersرع، ویتم ضبط وثابات ألنه غالبا یكون أكبر وأس Masterاألساسي 
Slave أما إذا كان القرص الصلب الجدید مساویًا إلي حد ما للقرص القدیم، فیجب ترك القرص القدیم أساسیًا ،

.  وضبط وثابات القرص الجدید لیكون تابعًا، حتى ال تضطر إلي نقل ملفات النظام أو إنزالها علي القرص الجدید
إذا كنت تقتني قرصًا صلبًا وحیدًا، وأردت تركیب قرص جدید فال تنس إعادة ضبط وثابات القرص القدیم لیكون 

 .Single بدال من قرص وحید Slave أو تابعًا Master أساسیًا
حیث یتم تحمیل .  ؟ و اإلجابة هي عدم وجود جدیدSlaveماذا یحدث للقرص الجدید إذا تم ضبطه لیكون تابعا 

  ثم یقوم النظام باكتشاف قرص صلب جدید  Cام ذاتیا من القرص األساسي القدیم والذي یأخذ الرمز النظ
 .وإعطائه رمزًا ممیزًا جدیدًا وتظل الملفات كما هي

 
  



  قبل البدء
 لتثبیت القرص الصلب داخل وحدة النظام، یتم توصیله بكابالت الطاقة والبیانات ثم تثبیته في مكان خال في مقدمة
وحدة النظام،أما الجزء الذي یحتاج إلي براعتك فهو توصیل كابل البیانات في االتجاه الصحیح، حیث یحتوي 

اتجاه   أو یمكنك الرجوع للكتیب المرفق لمعرفة١الكابل علي حافة بها خط أحمر یتم توصیلها بالرجل رقم 
به سلك أحمر یكون بجوار الخط األحمر بكابل أما كابل الطاقة فال یدخل إال في اتجاه واحد فقط ویكون . التوصیل

 )٠٠٦شكل رقم (الطاقة 

 
 )٠٠٦شكل رقم (

قبل أن تبدأ في تثبیت مشغل القرص، قم بإغالق جهاز الكمبیوتر وافصله تماما عن الكهرباء وال تنس أثناء عملیة 
مان اآلتیة والخاصة بتثبیت التثبیت إتباع احتیاطات األمان التي ذكرناها قبل ذلك باإلضافة إلي احتیاطات األ

 :األقراص الصلبة وهي
 من مجلد Format.Exe، ثم انسخ ملف Windowsقم بإنشاء قرص بدء تشغیل من  -

Windows\Command إلي القرص. 
 .ال تخرج القرص الصلب من حافظته، حتى تكون جاهزا لتثبیته -
 .عرضة للضیاعاحفظ األشیاء التي تأتي مع القرص الصلب في حافظته حتى ال تكون  -
 .امسك القرص الصلب من الحواف فقط، وتجنب لمس الدائرة اإللكترونیة المثبتة بالقرص -
وبالتالي ، أحذر أن یسقط القرص من یدك، حتى ال تجعل رؤوس القراءة والكتابة تعبث بسطح القرص -

 .یلقي القرص حتفه قبل أن یولد
ملصقات ألعلي والدائرة اإللكترونیة ثبت القرص الصلب بحیث یكون الظهر الذي یحتوي علي ال -

 .ألسفل
عند تثبیت القرص، تأكد من وجود فراغ كاف حوله إلتاحة عملیة التهویة المناسبة، وال تقم بتركیب  -

 .قرص بحیث یكون مالصقًا لآلخر
 -:تثبیت القرص الصلب

 -:لتثبیت القرص الصلب الجدید، تابع معنا الخطوات اآلتیة
دید مكان القرص القدیم، قم بنزع القرص القدیم من وحدة النظام دون أن لتثبیت القرص الصلب الج -١

 .تقوم بفصل الكابالت
إذا وجدت غطاء معدنیا فوق المكان الذي سیتم تثبیت القرص فیه، قم بنزع هذا الغطاء حتى تتیح  -٢

 .لنفسك مساحة أكبر للعمل
 تجویف القرص بوحدة النظام ثم قم بتمكینه داخل، بالقرص الصلب) إن وجدت(وصل أذرع التثبیت  -٣

 ).٠٠٧شكل رقم (دون أن تقوم بتثبیته 

 



 )٠٠٧شكل رقم (
وصل كابل البیانات من اللوحة األم إلي القرص الصلب بحیث یكون الخط األحمر بالكابل في محاذاة  -٤

 )٠٠٨انظر شكل رقم ( في القرص الصلب ١الرجل رقم 

 
 )٠٠٨شكل رقم (

شكل رقم (ة في وحدة النظام بجزء التغذیة في القرص الصلبوصل كابل تغذیة من مصدر الطاق -٥
٠٠٩.( 

 
 )٠٠٩شكل رقم (

شكل رقم (ثبت القرص الصلب داخل تجویفه تثبیتا جیدا عن طریق ربط المسامیر من كال الجانبین -٦
٠١٠.( 



 
 )٠١٠شكل رقم (

د ال یكون مناسبا في بعض  بوصة، وهذا ق١٨كثیرا ما یطلب منك مصنعو األقراص الصلبة استخدام كابل بیانات 
 -:األحیان وخاصة عند توصیل مشغلین، فإذا لم یصل الكابل إلي أحد األقراص، یمكنك إتباع أي من الحلول اآلتیة

 .قم بتغییر أماكن المشغالت المثبتة في جهازك حتى یتم وضع القرصین بجوار بعضهما البعض -
 علي أماكن اتصال مناسبة بكل من  بوصة ویحتوي١٨حاول استخدام كابل بیانات آخر طوله  -

 .القرصین
رغم أننا نحبذ أتباع نصائح المصنع بطول الكابل المطلوب، إال انه في حالة عدم وصول الكابل إلي  -

 .القرص الصلب، فال بدیل عن استخدام كابل بیانات أطول نوعا ما
إذا لم یحتو ( ي اللوحة األم عل IDEاقلب كابل البیانات بعد أن تالحظ جیدا وضع الخط األحمر في منفذ  -

 ).الكابل علي خط أحمر، ابحث عن أي عالمة بالكابل حتى تعرف اتجاه وضع الكابل علي اللوحة األم
قبل أن تقوم بتشغیل الجهاز، تأكد من سالمة الوصالت وعدم وجود مسامیر أو أي متعلقات أخري ملتصقة 

ب أو أي عناصر أخري داخل وحدة النظام، كما ینبغي أال تقوم بالدائرة اإللكترونیة المثبتة في أسفل القرص الصل
 .بتثبیت غطاء وحدة النظام قبل أن تتأكد من سالمة عمل القرص الجدید

، ثم اذهب إلي االختبار التلقائي لألقراص Boisقم بتشغیل الجهاز ثم اضغط علي زر تشغیل برنامج إعداد ألــ 
 : رنامج، حاول إدخال البیانات اآلتیة یدویاممكنة بالب Auto Configurationالصلبة 

  Number of Cylindersعدد األسطوانات  -
  Number of Headsعدد الرؤوس  -
  Number of Sectors Per Trackعدد القطاعات في كل ممر  -

 Logicalكأن تحتاج إلي تمكین ، ثم أدخل أي بیانات إضافیة موضحة بالكتیب المرفق مع القرص الصلب
Block Address (LBA)  أو Translation Mode فإذا قام برنامج الــ BIOS بالتعرف علي القرص 

الجدید وقام بعرض مساحته كاملة، ابدأ في تقسیم وتهیئة القرص، أما إذا لم یتعرف البرنامج علي القرص، فلدیك 
 -:أحد الخیارین كما یلي

لذي قمت بتركیبه وهذا هو الخیار  تدعم القرص الصلب ا Biosثبت نسخة محدثة من برنامج ألــ  -
 .األفضل

 EZ-Driveشغل برنامج إدارة القرص الصلب المرفق مع المشغل، وإال قم بشراء برنامج منفصل مثل  -
 . السابق ذكرها في هذا الفصل On track أو 

 
   SCSIتثبیت مشغل 

 )٠١١شكل رقم ( SCSIإذا احتوي جهازك علي كارت 



 
 )٠١١شكل رقم (

 لتكون فیما بینها شكل سلسلة متمیزة، بحیث یتم توصیل أحد  SCSI توصیل حتى سبعة أجهزة ،فبإمكانك 
. وهكذا حتى تصل إلي آخر عنصر في المجموعة..  ثم العنصر الثاني بالعنصر األول SCSIاألجهزة بموائم 

ودة  للعناصر الموج٦وتخصص األرقام من صفر إلي ،  نفسه SCSI لموائم٧حیث یتم تخصیص الرقم 
 عند كل نهایة للسلسلة لیوضح عدم وجود عناصر أخرى في (Terminator)وتوجد نهایة . بالمجموعة
ویتم تعریف هذا القاطع باستخدام المفاتیح الصغیرة أو الوثابات الموجودة بالعنصر والتي تختلف من . المجموعة

أي ال یوجد عناصر أخري   Terminated) مقطوعا( منتهیا SCSIوافتراضیا یعتبر كارت . عنصر إلي آخر
في السلسلة، لذلك فأنت في حاجة إلزالة هذا القطع أو النهایة عند توصیل الكارت بعناصر جدیدة بتعطیل القطع 

 الجدیدة بتمكین القطع أو  SCSIتقوم معظم كروت (من الكارت وتمكینه آلخر عنصر في المجموعة ) النهایة(
 ).ها العناصرتعطیله ذاتیا تبعا للحالة التي علی

، ینبغي أن تحدد أوال مكان وضع القرص داخل السلسلة وذلك  SCSIعندما تقوم بتثبیت قرص صلب من النوع 
 -:كما یلي
 ، فیجب أن یحتوي هذا القرص علي IDEإذا كان جهازك یحتوي أساسا علي قرص صلب من النوع  •

حیث ال یمكنك  ( Secondaryویًا  ثان SCSI ویكون مشغل  Primaryملفات النظام أي یكون أساسیًا 
 ٦ رقما من صفر إلي  SCSI، لذلك قم بإعطاء مشغل )فتح الجهاز من هذا المشغل في هذه الحالة

  .بشرط أال یكون مستخدما من قبل أحد العناصر األخرى الموجودة بالسلسلة 
شغیل الجهاز من  الجدید وأردت أن یبدأ تSCSIالقدیم بمشغل  IDEإذا كنت ستستبدل القرص الصلب  •

وعطل  BOISهذا المشغل، فقم بتخصیص الرقم صفر لهذا المشغل ثم قم بتشغیل برنامج إعداد ألـــ 
  .Primary IDE Interfaceخاصیة 

إلعطائها أولویة في العمل  CD-ROMیفضل تخصیص األرقام األولي لألقراص الصلبة ومشغل  •
  .علي باقي العناصر الموجودة بالسلسلة

وإذا قمت بتوصیل . ص األرقام لعناصر السلسلة، ال تخصص نفس الرقم ألكثر من عنصرعند تخصی •
  .مشغل بآخر عنصر بالسلسلة، ال تنس تعطیل القطع في العنصر األخیر وتمكینه بالمشغل

 
 -:، تابع معنا الخطوات اآلتیةSCSIتثبیت مشغل من نوع 

 (Termination)أو تعطل خاصیة القطع اضبط وثابات المشغل كي تخصص له رقمًا مستقًال وتمكن  -١
 .كما ذكرنا منذ قلیل

 .أعد ضبط الوثابات في العناصر األخرى الموجودة بالسلسلة والتي ستتأثر بالمشغل الجدید -٢
 .لتثبیت المشغل الجدید في نفس مكان المشغل القدیم، انزع المشغل القدیم لكن ال تقم بفصل الكابالت -٣
لمكان الذي سیتم تثبیت المشغل فیه، فانزع هذا الغطاء حتى تتیح لنفسك إذا وجدت غطاءا معدنیا فوق ا -٤

 .مساحة اكبر للعمل
بالمشغل ثم قم بتمكینه داخل تجویف القرص بوحدة النظام دون أن ) إن وجدت(وصل أذرع التثبیت  -٥

 .تقوم بتثبیته
 . في مؤخرة المشغل SCSI INبمنفذ  SCSIوصل أحد طرفي كابل  -٦
 بالعنصر الذي سیتم  SCSI OUT أو بمنفذ  SCSIبموائم  SCSIن كابل وصل الطرف اآلخر م -٧

 .توصیل المشغل به داخل السلسلة 
 .وصل كابل تغذیة من مصدر الطاقة في وحدة النظام بجزء التغذیة في المشغل -٨



 .ثبت القرص الصلب داخل تجویفه تثبیتا جیدا عن طریق ربط المسامیر في كال الجانبین -٩
 خاص یتحكم في العناصر المتصلة بالكارت، لذا فلست في حاجة إلدخال  BOIS علي الــ SCSIیحتوي كارت 

 .  كي تستخدم المشغل الجدید BOISأي إعدادات جدیدة داخل الــ 
 

 ویستخدم لهذا الغرض Partitions یفضل تقسیمه إلي أقسام تسمي  Hard Diskقبل تهیئة القرص الصلب 
  DOS 3.3ن األوامر  الشهیرة التي استخدمت ابتداء من نظام التشغیل  وهو واحد م FDISKبرنامج یسمي 

 بحیث أصبح بإمكانه إنشاء  Windows 98 في نظام التشغیل  FDISKوقد تطور . لیقوم بعملیة تجزئة القرص
 الجدید، ولذلك حتى الیوم یشار إلي األجزاء التي ینشئها برنامج  FAT 32أجزاء باستخدام  نظام ملفات 

FDISK  علي القرص الصلب بعبارة DOS Partitions.  
 (Master Partition boot sector) بإنشاء جدول علي القطاع الرئیسي من القرص الصلب FDISKیقوم 

 Partition Tableیسمي هذا الجدول . الذي یستخدم لبدء تشغیل الجهاز، ویكون عادة أول قطاع من القرص
 األخرى علي (Partition boot sector)قطاعات بدء التشغیل علي أماكن Partition Tableتشتمل 

. القرص،ویحتوي كل قطاع من قطاعات بدء التشغیل األخرى علي معلومات توضح حجم وطبیعة جزء معین
 (Master Partition boot sectors)ونود هنا أن نشیر إلي أن مصطلح قطاع بدء التشغیل الرئیسي 

، فإنها DOS أما نظم التشغیل األخرى التي ال تنتمي إلي نظام ملفات DOSم مصطلحات معروفة تماما في نظا
 .تستخدم طریقة خاصة بها لتجزئة القرص وتخصیص المساحات علیه

 من خالل  FDISKیمكنك تشغیل  . DOS من محث FDISKلعمل تجزئة للقرص الصلب یجب تشغیل أمر 
Windows 98)  بمعني تشغیلDOSمن خالل  Windows 98  ثم تشغیلFDISK  لكن یجب أن تكن حذرا 

 للجزء الذي تعمل علیه، وإذا حصل ذلك، فإن الجهاز سیتوقف عن العمل بمجرد  FDISKإذ لن تستطیع عمل 
 ، وأعد FDISK نتیجة لفقد أو تغییر ملفات النظام بعد االنتهاء من عمل تجزئة، اخرج من FDISKالخروج من 
للجزء الجدید الذي قام الجهاز بتخصیصه لهذا الجزء ورغم أنه بإمكانك االنتقال ستجد حرفا جدیدا . تشغیل الجهاز

.. ، إال انك لن تستطیع القراءة منه أو الكتابة علیه، ألنك لم تعمل له تهیئه DOSإلي هذا الجزء من محث 
(Formatting)یجب تهیئة القرص قبل استخدامه كما ستعرف بعد قلیل.  بعد. 
 من قرص بدء التشغیل، لتتمكن من التعامل مع الجهاز وحتى ولو لم یكن تم تقسیم  FDISKعادة یتم تشغیل 
فیمكنك إنشاء قرص بدء التشغیل باتباع الخطوات ، إذا لم تكن تحتفظ بقرص بدء التشغیل. القرص الصلب

 -:التالیة
  . Control Panel ومن القائمة التابعة اختر  Settings ثم اختر  Startانقر زر  -١
 .Add/Remove Programs انقر زر  Control Panelن نافذة م -٢
 .  Start Up Diskعندما یظهر المربع الحواري، نشط التبویب  -٣
 .اتبع التعلیمات التي ستظهر لك -٤

 
 باإلضافة لبرنامجي  DOSیحتوي قرص بدء التشغیل علي الملفات الضروریة لتشغیل الجهاز من محث 

FORMAT, FDISK القرص الصلب وتهیئته الالزمین لتجزئة. 
 ثم اضغط مفتاح اإلدخال إذا كنت تستخدم قرصا صلبا DOS من محث FDISK اكتب أمر FDISKلتشغیل 

  .FDISK میجابایت ستظهر الرسالة التالیة بمجرد تشغیل برنامج ٥١٢تزید مساحته عن 
Your computer has a disk larger than 512 MB. This version of windows includes 
improved support for large disks in more efficient use of disk space on large drives, 
and allows disks over 2GB to be formatted as a single drive. 
IMPORTANT: if you enable large disk support and create any new drives on this 
disk, you will not be able to access the new drive(s) using other operating systems, 
including some versions of windows 95 and windows NT, as well as earlier versions 
of windows and MS-DOS. In addition, disk utilities that were not designed explicitly 
for the Fat 32 file system will not be able to work with this disk, If you need to access 
this disk with other operating systems or older disk utilities, do not enable large drive 
support. 
 
Do you wish to enable large disk support [Y  

 
 علي  Windowsویحتوي هذا اإلصدار من . ایت میجاب٥١٢القرص الموجود في جهازك أكثر من : ومعناها

أو كمشغل واحد، .  جیجابایت كوحدة واحدة٢یسمح بتهیئة األقراص التي تزید عن . دعم مطور لألقراص الكبیرة



ویجب االنتباه إلي أنك إذا استخدمت میزة دعم األقراص الكبیرة ثم أنشأت وحدة جدیدة أو مشغًال واحدًا علي نفس 
 . Windows 95/NT/3.1طیع التعامل مع الوحدة الجدیدة باستخدام نظم التشغیل األخرى مثل القرص، فلن تست

فإذا كنت .  استخدام هذا القرصFAT 32أیضا لن تستطیع البرامج المصممة للعمل مع ملفات نظام غیر نظام 
 .األقراص الكبیرةترید استخدام هذا القرص مع نظم التشغیل األخرى أو البرامج القدیمة فال تستخدم دعم 

 . أم ال FAT 32 أجزاء القرص الصلب بنظام ملفات  FDISKتحدد إجابتك علي السؤال األخیر هل سینشئ 
وعلي . FAT32 میحا بایت استخدام ملفات ٥١٢في األحوال العادیة ال تستطیع األقراص ذات السعة أقل من 

 ٢تجزئته إلي أجزاء یزید حجم كل منها عن الجانب اآلخر، إذا كان عندك قرص صلب ذو سعة كبیرة وأردت 
  .FAT 32جیجا بایت، فیجب استخدام نظام ملفات 

 :مشتملة علي المعلومات التالیة  FDISKبعد ذلك ستظهر الشاشة الرئیسیة لبرنامج 
Microsoft Windows 98 
Fixed Disk Setup Program  
© Copyright Microsoft Crop. 1983 . 1998 
FDISK Option  
Current fixed disk drive: 1 
Chose one of the following: 

1. Create DOS Partition or Logical DOS Drive. 
2. Set active partition. 
3. Delete partition or logical DOS Drive. 
4. Display Partition information. 
5. Change Current Fixed Disk Drive 

Enter Choice: [1] 
 -:شرح الخیارات الموجودة بهذه الشاشةوفیما یلي سن

 ١إذا قررت أن تبدأ عملیة التجزئة اختر رقم 
1.Create DOS Partition or Logical DOS Drive. 

 -:ستحصل علي شاشة جدیدة بها مجموعة خیارات خاصة بإنشاء جزء جدید علي القرص الصلب كما یلي
Create DOS Partition or Logical DOS Drive. 
Current fixed disk drive: 1 
 
Choose one of the following:- 

1. Create Primary DOS Partition.  
2. Create Extended DOS Partition.  
3. Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition.  

 
Enter Choice:[1] 

معناها الجزء األول، وتسمي  و Primary DOS Partition یسمي أول جزء تنشئه علي القرص الصلب 
إذا كان القرص الصلب جدیدا .  ومعناها األجزاء الممتدة Extended DOS Partitionاألجزاء األخرى 

 Primary DOS ، أما إذا كان القرص سبق تخصیص  Create Primary DOS Partitionاختر 
Partition یمكنك اختیار  له ، ولكن ما زالت علیه مساحة خالیة لم یتم تخصیصها، فCreate Extended 

DOS Partition  أما إذا كان القرص یشتمل فعال علي Extended DOS Partition  لكنك ترغب في 
 فاختر  (Two Drive Letter)تقسیمه إلي جزئین 

Create Logical DOS Drive in the Extended Partition  
هل ترغب في  FDISK سیسألك (Create Primary DOS Partition)إذا اخترت إنشاء جزء جدید 

استخدام كل المساحة المتاحة علي القرص؟ هذا یمكنك من إنشاء المواصفات الشائعة للجزء في خطوة 
 FDISK، فسیطلب منك تحدید مساحة أو حجم الجزء الجدید بالمیجابایت یطالبك NOإذا اخترت . واحدة

 حرف كما ستعرف قبل نهایة هذا ١١باسم ال یزید عن یمكن تسمیة العنوان (أیضا باختیار عنوان للجزء 
 )الفصل

 عن الجزء الذي ستوضع علیه ملفات النظام FDISK سیسألك Ser Active Partitionعندما تختار 
ولكن مجرد تخصیص جزء معین . الالزمة لبدء التشغیل وعادة ما یستخدم هذا الجزء لبدء تشغیل النظام

یجب أیضا أن تضع علیه ملفات بدء . یكفي وحده لكي یبدأ تشغیل النظام منه ال  Active Partitionلیكون 
 .تشغیل النظام عبر اختیار ملفات النظام من ضمن خیارات تهیئة القرص



 (Basic Input Bois Output System)فمعناه أن الــ   Active Partitionأما اختیار جزء لیكون 
 lo.sysبعدها یقرأ النظام ملفات بدء التشغیل مثل ، أثناء بدء التشغیلسینقل التحكم في النظام إلي هذا الجزء 

 .فإذا لم یجدها فلن یعمل طبعا. من هذا الجزء
 

 وإذا اخترت
3.Delete partition or logical DOS Drive. 

 ستحصل علي نافذة بأسماء األجزاء والمشغالت الموجودة علي القرص.  FDISKمن الشاشة الرئیسیة لبرنامج 
 وألن حذف جزء یتسبب في حذف جمیع البیانات الموجودة  Partitionتشمل هذه القائمة كل أنواع ألــ . المختار

 فلن تستطیع  Active Partitionفمثال إذا حذفت ألــ .. علیه فیجب  أن تكون حذرا عندما تقرر حذف جزء
 هذه الحالة استخدام قرص بدء التشغیل تشغیل الجهاز من القرص الصلب الذي یشتمل علي هذا الجزء وعلیك في

 .إلعادة تشغیل الجهاز ، ولذلك ننصح بعمل نسخ احتیاطي للبیانات قبل حذف الجزء
 

 -: Partitionإظهار معلومات عن الــ : الخیار الرابع
   FDISKإذا اخترت من الشاشة الرئیسیة لبرنامج 

4.splay Partition information. 
 

 -:ل األجزاء الموجودة علي القرص المختار تشبه القائمة التالیةستحصل علي قائمة بك
 

Display Partition Information: 
Current fixed disk drive:1 

Partition  Status  Type  Volume Label  Mbytes  System  Usage 
C:1           A         PriDOS  Drive          2014     Fat32    100% 
 
Total disk space is 2014 Mbytes (1 Mbytes =1048576 bytes) 
 

 ویحتوي علي  Drive 1 وعنوانه  :C والحرف المخصص له هو ١وهذه المعلومات معناها أن القرص الصلب رقمه 
. من مساحة القرص% ١٠٠ ویحتل مساحة قدرها (Single Partition) میجابایت ومقسم غلي جزء واحد ٢٠١٤

 Active وأنه هو ألـــ  Primary DOS Partitionات أیضا أن هذا الجزء هو األساسي یظهر من المعلوم
Partition  وأن نظام الملفات المستخدم هو FAT32.  

 
 هو  FDISK الخیار األخیر في القائمة الرئیسیة لبرنامج Changing the Current Fixed Driveالخیار الخامس 

Change Current Fixed Disk Drive 
 أن FDISK أن عندك أكثر من قرص صلب، یستطیع FDISKیظهر هذا الخیار في حالة واحدة فقط وهي إذا اكتشف 

یعنون قرصًا واحدًا في المرة الواحدة، ویختار تلقائیا أول قرص، وهو الذي یحتوي علي ملفات النظام، لكي تتعامل مع 
 .الختیار مشغل القرص المطلوبأجزاء موجودة علي قرص آخر یجب أوال استخدام هذا الخیار 

 
اختیارك لهذا الخیار یظهر لك قائمة بالمشغالت الموجودة علي جهازك ورقم كل منها، وأجزائها وأحجامها والحروف 

 -:انظر المثال التالي. المخصصة لها والنسبة المئویة للمساحة التي تحتلها من القرص
 

Change Current Fixed Disk Drive 
Disk   Drv   Mbytes   Free   Usage 
1                2014               100% 
          C:     2014 
2                2014       2        100% 
         D:     2014 

وبمجرد اختیار الرقم الدال علي القرص یصبح . لكي تغیر القرص الحالي اختر القرص اآلخر من أول عمود في القائمة
 . حتي تغییره أو تخرج من البرنامجFDISKالقرص الذي سیتعامل مع وظائف هو 

 
  Formatting Hard Diskتهیئة القرص الصلب 



ورغم أن الكمبیوتر یباع في الغالب ومعه قرص صلب . أیضا األقراص الصلبة تحتاج للتهیئة قبل استعمالها ألول مرة
 القرص في حاالت كثیرة، منها مثال عندما ترغب في تركیب قرص إال انك تبقي في حاجة لمعرفة كیفیة تهیئة. مهیأ

صلب آخر باإلضافة إلي القرص الموجود والذي اشتریته مع الجهاز، أو قبل إعطاء الجهاز لشخص آخر وترید حذف 
ألن . البیانات الموجودة علي القرص الصلب حذفا نهائیا بحیث ال یمكن استرجاعها، ألنها علي درجة عالیة من السریة

أما تهیئة القرص فإنها . حذف البیانات بأوامر الحذف المعروفة یحذف فقط أسماء الملفات وأماكنها من جدول الملفات
 .تحذف البیانات حذفا حقیقیا، فكأنها تغسلها جیدا بحیث ال یبقي لها أثر

 -: اكتب األمر التاليMS-DOSلتهیئة قرص صلب من محث 
Fomat d: 

  Windows 98ذي یشیر إلي اسم مشغل القرص المطلوب تهیئته ولتهیئة القرص الصلب من هي الحرف ال d:حیث 
 -:اتبع اآلتي

 .اغلق جمیع البرامج والمستندات الموجودة علي القرص الصلب الذي ترید تهیئته ثم أغلق جمیع النوافذ المفتوحة -١
  .My Computer تظهر  نافذة  My Computerمن سطح المكتب انقر نقرا مزدوجا رمز  -٢
حتى ال یفتح القرص بدال من (ال تنقر شیئا . وجه المؤشر إلي الرمز الخاص بمشغل القرص الذي ترید تهیئته -٣

فقط احتفظ بالمؤشر فوق الرمز لبضع ثوان حتى یظهر اسم مشغل القرص في الجزء األیمن من النافذة )  اختیاره
 القرص الصلب الذي ترید تهیئته، تأكد من توصیل  رمزExplorer أو My Computerإذا لم یظهر في نافذة . 

 . له Partition لعمل FDISKالقرص بالجهاز عن طریق الكابل الخاص به أو استخدم أمر 
 )٠١٢شكل رقم  (Format ثم اختر أمر  Fileافتح قائمة  -٤

 
 )٠١٢شكل رقم (

 )٠١٣شكل رقم ( Formatفیظهر مربع حواري بعنوان  



 
 )٠١٣شكل رقم (

 من Formatاختصار الخطوتین في خطوة واحدة عن طریق نقر رمز المشغل بزر الفارة األیمن ثم اختیار أمر یمكن 
 ).٠١٤شكل رقم (القائمة المختصرة 

 
 )٠١٤شكل رقم (

  Format حدد االختیارات التي تناسبك علي ضوء الشرح الذي تقدم عن اختیارات مربع  Formatمن مربع  -٥
 .لمرنعند شرح تهیئة القرص ا

شكل رقم ( یظهر مربع حواري یذكرك أن جمیع الملفات الموجودة علي القرص الصلب ستمحىStartانقر زر  -٦
٠١٥( 



 
 )٠١٥شكل رقم (
 . وسیسألك هل أنت متأكد أنك ترید تهیئة هذا القرص

ویظهر  سیبدأ الكمبیوتر في تهیئة القرص Ok للرجوع عن العملیة إذا اخترت Cancel لالستمرار أو Okانقر  -٧
عندما تنهي عملیة التشكیل سیظهر . في شریط المعلومات في أسفل المربع الحواري مؤشر عن عملیة التهیئة

  . Format Resultsمربع حواري بعنوان 
 . مرة ثانیةFormatیظهر مربع  Close انقر Format Resultsمن مربع  -٨
 .Formatمن مربع  Closeانقر زر  -٩
 

 فربما تحتاج إلي نسخ الملفات من القرص القدیم إلي Masterالجدید كقرص أساسي إذا قمت تثبیت القرص الصلب 
 -:القرص الجدید ویتم ذلك باتباع طریقة من الطرق اآلتیة

 والتي یمكنها Drive Copy أو EZ-Driveیمكنك استخدام برنامج من برامج إعداد القرص الصلب مثل  •
 علي القرص القدیم وهذه الطریقة هي الطریقة العملیة إنشاء نسخة مماثلة من جمیع الملفات الموجودة

  .الوحیدة
 أو أحد برامج إدارة الملفات  Xcopy أو  Copyباستخدام أمر  DOSنسخ الملفات من عالمة المحث داخل  •

ألنه أحیانا یتم إهمال ملفات النظام والملفات ،  وهي طریقة غیر جدیرة بالثقة Norton Commanderمثل 
  .ناء عملیة النسخالمخفیة أث

ثم تقوم بعد ذلك بنسخ ملفات ،  والبرامج األخرى العاملة تحته علي القرص الجدیدWindowsإعادة تثبیت  •
وبعد أن تنتهي عملیة التثبیت یمكنك استخدام جهاز الكمبیوتر أو . البیانات التي تحتاجها إلي القرص الجدید

  .في نسخ أي ملفات أخري Windowsمستكشف 
 

المثبت  BIOSبر المصاعب التي قد تصادفك عند تثبیت قرص صلب جدید، إلزامك بما یوفره لك برنامج ألــ من أك
قبل أن تبدأ في عملیة التثبیت تجنبا لحدوث هذه المصاعب، كما أن  BOISبجهازك، لذا ننصح بتحدیث برنامج ألــ 

 -:التي یمكن إنجازها فیما یليهناك بعض المصاعب األخرى التي قد تواجهك أثناء عملیة التثبیت و
 

 Jumpersحاول إعادة تشغیل الجهاز، وإال قم بإغالق الجهاز وتأكد من سالمة الوصالت و إعدادات الوثابات 
  BOISلألقراص الصلبة المثبتة بالجهاز، وإال اعد تشغیل الجهاز واختبر إعدادات الــ 

 
  لم یتم التعرف علي القرص •

 في ١انات في االتجاه الصحیح بأن یكون الخط األحمر من الكابل موازیًا للرجل رقم تأكد من تركیب كابل البی
  .BOISوإال من الممكن أن یكون هناك مشكلة داخل ألــ . جزء البیانات في القرص الصلب

 
  یظهر الجهاز مساحة أقل من مساحة القرص الصلب •

فرغم أن .  للمیجابایت أو الجیجابایتBIOSتختلف مساحة القرص المعروضة تبعا الختالف حساب الــ 
أما إذا اختلف الرقم .  میجابایت فقط١٠٠ میجا بایت إال أن بعض البرامج تقوم بحسابه ١٠٢٤الجیجابایت تساوي 

 . القدیم هو السبب من غیر شكBOISالمعروض عن الرقم الحقیقي اختالفا كبیرا، فإن الــ 
 

 الجهاز ال یرید أن یعمل 
إعدادات الوثابات، إذا قمت بتثبیت كارت  از وافصل عنه الكهرباء، ثم تأكد من سالمة الوصالت وقم بإغالق الجه

SCSI  قد تكون المشكلة بسبب عجز الــ ( أو متحكم قرص صلب، تأكد من تثبیتهما جیدا علي اللوحة األمBois 
 ).أو عدم توافق المشغالت مع بعضها البعض

 
 قرص الصلب الجدیدالجهاز ال یستطیع التحمیل من ال



 وأنك قمت  Active Partitionتأكد من أنك أعددت القرص الذي سیتم تحمیل الجهاز منه لیكون قسم نشط 
 إذا كنت نسیت استعمال هذا المعامل، أعد تهیئة القرص مرة أخري أو قم بنقل s/بتشكیل الجهاز باستخدام المعامل 

  .sys باستخدام أمر ملفات النظام من القرص المرن إلي القرص الصلب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الصیانة
 
 

 صیانة الكمبیوتر 
 

نتعرف معا في السطور القادمة على بعض المعلومات التي قد نراها هامة في الحفاظ على 
 : انةوتنقسم صیانة الكمبیوتر بصفة عامة إلى نوعین من الصی، مستوى األداء المثالي للكمبیوتر

الصیانة الوقائیة وهي تتعلق بحمایة الكمبیوتر من األضرار التي یمكن أن یتعرض له قبل -
 . حدوثها

  صیانة اإلصالح ویتم فیها إصالح الكمبیوتر من األعطال التي یتعرض لها بالفعل -
 

  :كما تنقسم الصیانة من جهة أخرى إلي نوعین آخرین حسب نوعیة الجزء الذي تتم له الصیانة
وهي تتعلق بالمكونات الصلبة للجهاز : Hardwareصیانة األجزاء الصلبة من الجهاز  -

 وملحقاته من الداخل والخارج
وهي تتعلق بالبرامج التي تم تحمیلها على الجهاز : Softwareصیانة البرامج أو ال  -

 للعمل من خاللها و تشمل أنظمة التشغیل المختلفة وعلى رأسها نظام التشغیل ویندوز
 .الذي یتیح أدواته الخاصة لصیانة الجهاز

 
وسوف نتعرض خطوة بخطوة لكل تلك اإلجراءات لصیانة ووقایة الكمبیوتر من األخطار في كل 

 .مراحلها مع التركیز على صیانة األجزاء الصلبة وهى موضوع هذا الكتاب
 جهاز  ونبدأ معا الخطوة األولى و نتعرف فیها على صیانة األجزاء الصلبة من ال

 
 تنظیف الكمبیوتر 

 
وهي أحد العملیات الهامة في الصیانة اإلیجابیة التي یجب أن تتم دوریا، ألن عدم حدوثها سینتج 

 :عنه تراكم األتربة علي المكونات مما یؤدي إلي بعض المشاكل مثل
 .ارتفاع درجة حرارة المكونات الداخلیة بسبب عدم كفایة تبریدها •
 .في الدوائر الكهربیة Shortض المواد الموصلة التي قد تسبب قد یوجد في األتربة بع •
 .قد تسبب األتربة أیضا حدوث تآكل وصدأ علي المالمسات الداخلیة •

ولذلك ننصحك بتنظیف فلتر الهواء الخاص بمروحة التبرید حتى یساعد علي سریان تیار 
 .الهواء بمعدل تدفق ثابت یؤدي إلي تبرید كامل للمكونات الداخلیة

 
 األدوات المطلوبة لتنظیف أجهزة الكمبیوتر

 )٠٠١شكل رقم (



 
 )٠٠١شكل رقم (

قبل أن تبدأ تنظیف أجهزة الكمبیوتر یجب أن تحضر األدوات المطلوبة لعملیة التنظیف وفیما 
 -:یلي نورد قائمة بهذه األدوات

 تكن مؤهال  فإذا لم یستخدم لفك غطاء الكمبیوتر اآللي عند عمل الصیانة الداخلیة،: مفك •
لهذا العمل فیجب أن تأخذ جهازك إلي أقرب مركز خدمة أو إلي شخص متخصص كل 

 .لیقوم بتنظیف الجهاز من الداخل) سنة مثال(فترة 
تستخدم لشفط األتربة العالقة بالمكونات : Vacuum Cleanerمكنسة شفط األتربة  •

 .الداخلیة للكمبیوتر وخاصة أعلي األسطح الكبیرة
 في علب سبراي یمكن مضغوط (R12)وهو عبارة عن فریون  Duster ةمزیل األترب •

كما یوجد أنواع أخري من . استخدامه لطرد األتربة عالوة علي تبرید المكونات
 في إزالة األتربة العالقة Dusterویستخدم الــ . الهیدروكربون یمكن أیضا استخدامها

 . هاباألماكن الخفیة التي ال تستطیع مروحة الشفط تنظیف
تستخدم هذه المنظفات إلزالة أي بقع من الزیوت أو الشحومات أو األتربة : سوائل طیارة •

 كما تستخدم في نظافة األسطح الخارجیة ،التي ال تستطیع مروحة الشفط إزالتها
كحول أبیض، : للكمبیوتر ولوحة المفاتیح وباقي المكونات المادیة والمنظفات هي

 .وأسیتون، وتراي كلور إیثان
 هذه األنواع من المنظفات تحتوي علي نسب من الزیوت مع الكحول التي: سوائل زیتیة •

األكاسید التي  و ،تزیت أي أكاسید تنتج بسبب الشرارة الكهربیة علي مالمسات الكوابل 
وبالتالي تسبب ، تتكون قد تسبب طبقة عازلة لمنع مرور اإلشارات من علي المالمسات 

 Stabilant 22aو  Stabilant 22: نظفات المعروفةومن أنواع الم. أعطاًال
وهو متوافر في السوق، كما یفضل  Kontakt 90إن لم نجد هذه األنواع فیمكنك استخدام 

 .ألنه اقل تطایرا من النوع األول Kontakt 60عدم استخدام 
 -:واألجزاء التي تنظفها هذه السوائل الزیتیة هي

 .فتحات التوسعة الداخلیة والخارجیة -
 .مالمسات ورؤوس فتحات المدخالت والمخرجات -
 .أرجل الكوابل المختلفة -
 .مالمسات وحدات اإلمداد بالقوي -
 .أي مالمسات أو أرجل كوابل أخرى في الكمبیوتر -



 
تستخدم في النظافة وتحریك بعض األتربة التي ال تستطیع : فرشاة صغیرة وفوطة •

خدام الفرشاة قبل استخدام مروحة واألفضل است. طردها Dusterمروحة الشفط أو الــ 
أما الفوط فیمكن بها مسح الزیوت أو سوائل النظافة التي قد تسقط . Dusterالشفط أو الــ 

 . أثناء االستخدام
 یمكن استخدام شریط اللحام في ربط وتثبیت بعض الكوابل أو -):شیكرتون(شریط لحام  •

 .األجزاء التي قد تتحرك أثناء التشغیل
یستخدم هذا الزیت في تزییت المفصالت واألدراج أو أي أجزاء : لسلیكونشحم ا/ زیت  •

 ومیزة هذا الزیت عدم تحویله إلي مادة صمغیة بكثرة .متحركة لتسهیل حركتها
 .االستخدام

عبارة عن قرص یستخدم في تنظیف رؤوس : مجموعة تنظیف رؤوس القراءة والكتابة •
 :القراءة والكتابة لمشغالت األقراص

o إلزالة األتربة التي یصعب علي مكنسة الشفط تستخدم Vacuum إزالتها. 
o  قطن جاف 
o منشفة ورقیة. 

 .قطرات ماء تستخدم لتنظیف الشاشة •
 .تستخدم لتنظیف األسطوانات) یمكن أن یكون قطعة قماش، قطن(منظف أسطوانات  •

 
 ات األمانطحتیاإ

 
 :ة للجهازهناك عدة عوامل وقائیة یجب اتخاذها عند تنفیذ عملیة الصیان

 .(System Unit) الجهاز قبل العمل في وحدة النظام إغالقالبد من  •
 .المس أي جزء معدني بیدك لتفریغ الكهربیة الموجودة بجسمك •
ال تلمس أي مكونات في الدوائر اإللكترونیة داخل الجهاز، حتى ال تصاب هذه الدوائر  •

 .بالتلف
تى تفیدك في عملیة تنظیفها وكذلك راجع الكتیبات المرفقة مع األجهزة والمكونات ح •

 .األماكن الواجب تنظیفها واألماكن المحظور لمسها
 .تجنب استخدام النشادر في عملیة النظافة واستخدام الكحولیات المخصصة لذلك •
استخدام الكحول في تنظیف األجزاء المعدنیة والزجاجیة، واستخدام المیاه لتنظیف  •

 .ثل الشاشة والطابعة وكرة الفارةاألجزاء البالستیكیة والمطاطیة م
باستمرار وذلك ألن الكرة الداخلیة تلتقط األتربة والشعر  Mouse Padاستخدام  •

 .والشوائب الدقیقة وهذه األشیاء تعوقها عن العمل
 آثار سیئة علي الدوائر لما له منال تدخن أو تقرب الجهاز من أي مصدر دخان  •

 .اإللكترونیة
 . بعد االنتهاء من العمل وذلك بواسطة الغطاء المخصص لهالجهازیجب علیك تغطیة  •

 
  (Vacuum)تنظیف الكمبیوتر بواسطة مكنسة شفط األتربة 

 
في تنظیف مكونات كثیرة في الكمبیوتر منها الشاشة  Vacuumتستخدم مكنسة شفط األتربة 

تخدم مع حیث تمرر علي جمیع الفتحات الموجودة في جوانب الشاشة من اعلي إلي أسفل، تس
 .الطابعة والسماعات من الخارج فقط

 



أهم عنصر یتم تنظیفه بهذا الجهاز هو وحدة النظام، مرر مكنسة شفط الغبار علي جمیع الفتحات 
ومشغالت األقراص أیضا نظف األسالك المكشوفة الموصلة بین أجهزة الكمبیوتر وجهاز مصدر 

 -:ف وحدة النظام، یجب مراعاة االعتبارات اآلتیة عند تنظی. الطاقة
 .عند تحریك وحدة النظام یجب علیك تحریكه بعنایة وحذر •
ال تقرب المكنسة أكثر من الالزم من الدوائر اإللكترونیة واللوحة األم وبطاقات  •

 .المواءمة
 .استخدام مكنسة شفط التراب حول المروحة وحول فتحات التهویة •
 .استخدام مكنسة الشفط كذلك حول مشغالت األقراص •
ماكن التي ال تستطیع تنظیفها بواسطة مكنسة الشفط قم بتنظیفها بواسطة قطعة قطن األ •

 .جافة
 .ال تنس بعد االنتهاء من عملیة التنظیف أن تضع غطاء وحدة النظام مكانه •
 

 تنظیف الشاشة 
 )٠٠٢شكل رقم (

 
 )٠٠٢شكل رقم (

ر باألتربة لذلك ینبغي  حیث أن الشحنات اإللكترونیة تتأثجهاز التلیفزیونوهي مثل شاشات 
علیك تنظیفها أسبوعیا، راجع الكتیبات المرفقة مع الشاشة لتعرف أنواع المنظفات التي یجب 
أن تستخدم في تنظیف الشاشة یفضل أن تضع قطرات من السائل علي منشفة ورقیة ثم تمسح 

 .ب بالضررابها الشاشة وال تضع السائل مباشرة علي الشاشة حتى ال تص
 

 لماوساتنظیف 
 )٠٠٣شكل رقم (

 
 )٠٠٣شكل رقم (



عمل بصورة جیدة فقد یرجع ی ال الماوسقد تواجهك في أثناء عملك علي الجهاز مشكلة أن 
 أو تنظیف الماوس في هذه الحالة تحتاج إلي تنظیف بالماوسالسبب إلي تعلق بعض األتربة 

  Mouse Padالسطح الذي تعمل علیه أو تنظیف 
 :الماوسة في عملیة تنظیف اتبع الخطوات التالی

 . هو موضح باألسهم التي علیهكما وذلك بتدویره للماوسافصل الغطاء السفلي  •
 . وامسحها بمنشفة جافةالماوساخرج كرة  •
 .للماوسنظف مكان وجود الكرة بمنشفة قطنیة ونظف الجسم الخارجي  •
جاه عقارب غلق ذلك بتدویره في ات ا مكانه والماوسضع الكرة مكانها ثم ضع غطاء  •

 .الساعة
 

 تنظیف لوحة المفاتیح    
 )٠٠٤شكل رقم (

 
 )٠٠٤شكل رقم (

وكلما زادت فإنها تؤثر بالتأكید ، یظهر تأثیر تراكم األتربة على الشكل الخارجي للوحة المفاتیح
واقلبها على وجهها ، ولتنظیف لوحة المفاتیح ابدأ بفصلها عن الجهاز، على عمل لوحة المفاتیح

وغالبا ال تكفى هذه العملیة ،  عدة مرات لتتخلص من العوالق كبیرة الحجم المتعلقة بهامع هزها
ثم استخدم قطعة من القطن مبللة قلیال ، ویجب أن تستخدم مكنسة الشفط ألداء هذه العملیة

و إذا شعرت بنها ، وانتظر تطایر الكحول قبل استخدامها في تنظیف لوحة المفاتیح جیدا، بالكحول
 . ت مبللة فال توصلها بالكمبیوتر قبل أن تجف تماما ثم ابدأ في استخدامهامازال

 
 تنظیف مشغالت األقراص

 )٠٠٥شكل رقم (

 
 )٠٠٥شكل رقم (



أما بالنسبة لمشغالت األقراص نفسها ، یمكنك استخدام مكنسة الشفط للتنظیف حول المشغالت
 القماش المبللة بالقلیل من فیمكنك تنظیف مكان وضع االسطوانات جیدا بواسطة قطعة من

 .الكحول
بعض أنواع مشغالت األقراص یأتي معها أنواع المنظفات الخاصة بها و أیضا األدوات الالزمة 

 : لعملیة التنظیف ویتم شرح كیفیة التنظیف في الكتیب المرفق بها و أهمها كما یلي
 .لألجزاء الخارجیة فقط Dusterاستخدام مزیل األتربة  -
 . زاء المیكانیكیة باستخدام السوائل التي تم ذكرها من قبلتزییت األج -
 . تنظیف رؤوس القراءة والكتابة باستخدام األدوات الخاصة بذلك والمرفقة -

 
  CDsتنظیف االسطوانات المدمجة 

 )٠٠٦شكل رقم (

 
 )٠٠٦شكل رقم (

 الخاص بها أقل كمیة من الغبار أو أي خدش بسیط على سطح االسطوانة المدمجة تجعل المشغل
ولتنظیف االسطوانات استخدم قطعة من القماش الناعمة وقم بمسح ، غیر قادر على قراءتها

كما ، ویمكنك استخدام منظفات الزجاج ولكن بكمیة قلیلة جدا، االسطوانة من الداخل إلى الخارج
 بیدك مع مراعاة عدم لمس سطح االسطوانة، یجب مراعاة تجفیف االسطوانة جیدا قبل استخدامها

 . عند استخدامها
 

 تنظیف الطابعة 
 )٠٠٧شكل رقم (

 



 )٠٠٧شكل رقم (
فإذا ، یمكنك تنظیف الطابعة ولكن طریقة التنظیف سوف تختلف بالطبع حسب نوعیة الطابعة

كانت من نوع اللیزر فیجب استخدام مكنسة الشفط مع قطعة من القماش المبللة بالكحول لتنظیف 
 فیجب فصل صندوق الحبر أوال عن Inkjetنت الطابعة من النوع أما إذا كا، جسم الطابعة

فبعض أنواع . مع مراعاة نوعیة المنظف الذي تستخدمه، الطابعة ومسح الطابعة بقطعة من القطن
فبعضها یحدد الماء لالستخدام ، الطابعات تحدد أنواع المنظفات التي یمكن استخدامها في التنظیف

وبعضها تحدد منظفات ، دم داخل الطابعة لتنظیف بكرة الطابعةلتستخ، فتبلل به قطعة القطن
 المطاط أو البالستیك لتنظیف أجزاء معینة من الطابعة فیجب علیك االلتزام جیدا بتلك التعلیمات 

وهناك بعض اإلجراءات البسیطة والهامة في نفس الوقت والتي تحافظ على طابعتك في حالة 
 : األداءجیدة من ناحیة الشكل ومن ناحیة 

 
فبعد االنتهاء من العمل على الطابعة یجب أن تقوم بإغالقها من مفتاح التشغیل الخاص  -

وهذا اإلجراء بالنسبة إلى ، بها ویؤدي ذلك إلى إعادة رأس الطابعة إلى مكانه الطبیعي
 .   یحافظ على رأس الطابعة من الجفافInkjetالطابعات ال 

تربة من الخارج والداخل وال تتركها تتراكم حاول التنظیف الدوري للطابعة من األ -
 .وخاصة داخل األبواب و األرفف الخاصة بالطابعة

 
 

 الصیانة الوقائیة 
 

وهكذا ، ودائما هناك نوعیة من اإلجراءات الوقائیة لمنع الضرر قبل الحدوث على قدر اإلمكان
من األخطار من البیئة فتوجد إجراءات صیانة وقائیة خاصة بالكمبیوتر للحفاظ علیة وحمایته 

المحیطة ومن طریقة االستخدام الخاطىء في بعض األحیان فیمكن حمایة الكمبیوتر من درجات 
والحمایة من أخطار التعرض لعدم ثبات ، وحمایته من خطر االهتزاز أو الوقوع، الحرارة الزائدة
 التي تتحسب للخطر وكل ذلك وغیرة هو ما یسمى بإجراءات الصیانة الوقائیة. التیار الكهربي

 .قبل حدوثه والعمل على الحمایة منه قدر المستطاع
 

 اختیار مكان وضع الكمبیوتر
 

 : فیجب اختیار مكان وضع الكمبیوتر بعنایة لمراعاة النقاط التالیة
 

 .أن یكون بعیدا عن األدخنة و األبخرة التي تصدر من المطابخ -
التعرض لدرجات حرارة عالیة خاصة أن یكون بعیدا عن أشعة الشمس المباشرة لعدم  -

 .  ألنه یحتاج إلى تبرید أجزائه الداخلیة التي یصدر عنها حرارة أثناء التشغیل
 .أن یكون المكان بعیدا عن األتربة و یكون نظیفا بدرجة كبیرة -
 ).مثل الهواتف المحمولة( أن یكون بعیدا عن أماكن اإلشعاع الراداري أو الالسلكي  -
  
 

 وتر من مشاكل مصادر الطاقة حمایة الكمبی
 

 ) فیوزات من نوع جید ( وجود دائرة حمایة خاصة بالكمبیوتر  -
عدم المشاركة في مصدر واحد للطاقة مع أجهزة كهربائیة أخرى خاصة تلك من  -

 . النوعیة الموجود بها مواتیر مثل الثالجات أو الغساالت أو أجهزة التكییف أو الطابعات



یل الطاقة الخاص بالكمبیوتر لمنع حدوث شرارة كهربائیة من االهتمام جیدا بخط توص -
 .التوصیالت أو األسالك

وهي تستخدم للحصول تیار كهربي ذي جهد ثابت إلى حد ، استخدام مثبتًا للتیار الكهربي -
من قیمة الجهد الكهربي فال یتعرض الكمبیوتر لتغیر حاد و مفاجىء % ١٥ما في حدود 

 .  في التیار
وهي تستخدم  ) uninterruptible power supply(  أو UPSزة ال استخدام أجه -

في الحصول على تیار كهربي مستقر ودائم لمدة معینة في حالة انقطاع التیار من 
ویعتمد ذلك على وجود دوائر الكترونیة دقیقة یمكنها إنتاج تیار ، المصدر الرئیسي

 الكمبیوتر ویعطیه مهلة من مما یمكن مستخدم، كهربي مساو للتیار الخارجي األصلي 
 .  ثم إغالق الكمبیوتر بطریقة طبیعیة، الوقت لحفظ األعمال التي یقوم بها

-  


